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Motto 77: „Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku!“ 
(slovenská ľudová pieseň) 
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Štefánik 
http://www.vhu.sk/data/files/208.pdf 
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http://web.protestgorila.sk 

Protest Gorila - Je to potrebné, je to dôležité, nastal čas aktívne tvoriť budúcnosť.  Komu:   Predmet: Protest 

gorila 27.1.2012, 15.00, SNP, Bratislava  

Milí priatelia ...v týchto dňoch sa rozbieha kampaň proti korupcii a neobmedzenej moci 
finančných skupín na Slovensku. Určite ste čítali, alebo počuli o tajných dokumentoch 
s názvom GORILA, ktoré vykresľujú stav a spôsob, ako finančné skupiny parazitujú na 
našom štáte a ako sú politici týmito skupinami ovplyvňovaní.   

Vznikla udalosť "protest Gorila", ktorej pozvánku ste práve obdržali. Nereprezentujeme 
žiadne politické zoskupenie, sme len nahnevaní a znechutení občania, ktorí chcú zmenu. 
Dosť bolo korupcie a klientelizmu na Slovensku. 

Ak Vám nie je ľahostajný osud Slovenska a chcete sa podieľať na jeho očistení, prosím 
podporte túto iniciatívu a rozpošlite pozvánky aj ďalším svojím priateľom.  

 Organizujeme protest, ktorým vyjadríme svoju nespokojnosť s doterajším stavom štátnej 
moci! Spoliehať sa na to, že niekto ako gorily samotné zmenia tento stav za nás je naivné 
a nezodpovedné, a je na nás aby sme im pripomenuli, že štát sme my všetci a politici sú 
tu pre nás! 

 Nastala príležitosť na zmenu, tak ju prosím využime! 

 Prvý z rady celoslovenských protestov sa uskutoční 27.1.2012 v Bratislave. 

 Základné informácie o proteste 

 Miesto konania: Bratislava, Námestie SNP Dátum: 
27.1.2012 Začiatok: 15:00 Koniec: 17:00 

 Priebeh: 

Protest sa začne na Námestí SNP v Bratislave, kde sa bude konať sprievodný program. 
Po skončení tohto programu bude protestná akcia pokračovať sprievodom na Hodžovo 



námestie pred Grassalkovičov palác (prezidentský). Po krátkom zdržaní sa na tomto 
mieste zamierime pred budovu parlamentu, kde vytvoríme symbolickú ľudskú reťaz. 

Je vítané, aby si každý priniesol so sebou jednoduchý transparent, na ktorom jednou, 
dvoma vetami vyjadrí svoju požiadavku alebo postoj. Návrhy transparentov si môžete 
stiahnuť aj z našej web stránky. 

 Pre viac info:   Web: www.protestgorila.sk   E-mail: info@protestgorila.sk   FB udalosť:  
https://www.facebook.com/events/213162395441935/ 
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https://www.facebook.com/events/213162395441935/ 
 

Sú to gorilčatá a niektoré odchované na dotlačených dolárikoch 
ako Róbert  Mihály (protestoval proti slov. vlajkám, preambule v 
školách...), najlepší sú tí z 99%!!!!!!! 
 
Popis Program protestu Gorila: 
 

Program protestu Gorila 
 
Protestná akcia začne na námestí SNP o 15:00 krátkym uvítacím prejavom 
členov organizačného tímu. Následne vystúpia aktivisti: Róbert Mihály, 
Dáša Tonková, Ján Bošanský, Silvio Michal. Po tejto sekcii vystúpia 
osobnosti a...ko: Mgr. Peter Weisenbacher - bývalý riaditeľ Amnesty 
International Slovensko, Mgr. Jozef Sivák CSc, pracovnik SAV, Nikita 
Slovák - umelec, Tom Nicholson - investigatívny novinár (lovec Goríl), 
Mgr. Ľubica Lehotská - investigatívna novinárka. Neskôr sa hromadne 
presunieme pred Grassalkovičov palác na Hodžovo námestie, kde dáme 
priestor vyjadriť sa aj ďalším ľuďom. 
Nakoniec sa vydáme ešte smerom k parlamentu na námestie A. Dubčeka. 
 
Podľa našich zdrojov sa na akcii plánujú zúčastniť zástupcovia a 
sympatizanti strany PaS a 99%, pokiaľ sa pokúsia narušiť pokojný 
priebeh a avizované pravidlá, budeme nútení situáciu riešiť v 
súčinnosti s políciou. 
 
Ciele protestu: 
1. Okamžité zbavenie mlčanlivosti všetkých zodpovedných orgánov a osôb, 
ktoré môžu objasniť kauzu 
2. Odstúpenie dotknutých osôb - predstaviteľov strán z politických 
funkcií a kandidátok 
3. Okamžite zrušiť zákon o predčasných voľbách, ktoré sa majú konať 
10.3.2012 a posunúť termín konania volieb na september 2012 z dôvodu 
podozrenia zo závažnej trestnej činnosti kandidátov politických strán a 
nutnosti došetrenia celej kauzy 
4. Začať trestné stíhanie z podozrenia z trestného činu zosnovania 
zločineckej skupiny za účelom páchania finančných podvodov 
a ovplyvňovanie politických predstaviteľov 
5. Predbežné opatrenie na zákaz nakladania s majetkom do ukončenia 
vyšetrovania, ako politických funkcionárov, tak aj podnikateľov a 
podnikateľských skupín 
6. Dôkladné prešetrenie celej Kauzy Gorila 
7. Prešetrenie všetkých doterajších káuz 



8. Zrušenie priestupkovej a trestnoprávnej imunity všetkých politických 
predstaviteľov a schválenie zákona o trestnoprávnej zodpovednosti aj 
pre právnické osoby 
9. Zníženie kvóra pre petície a vyhlásenie referenda. Výsledok 
referenda musí byť pre vládu záväzný. 
10. Pravidelné informovanie vlády verejnosti (jedenkrát ročne) 
v špeciálnom vestníku o bilancii štátnych prostriedkov, o hospodárení s 
nimi, zhodnotenie 
roka - s porovnaním: stav financií štátnych prostriedkov na začiatku 
roka a na konci roka. 
 
Je vítané aby si každý priniesol so sebou jednoduchý transparent, na 
ktorom jednou - dvoma vetami vyjadrí svoju požiadavku alebo postoj. Aby 
nás bolo aj počuť môžete si priniesť rápkáče. Banány pre gorily sú 
vítané :) 

+++++++++++++++++++++++ 
- P O Z V Á N K A na besedu o knihe   STRAŠIDLÁ MARXA  s jej prekladateľom 
Martinom Kanovským 

 

Beseda sa bude konať v utorok 7. februára 2012 o 16. 30 hod. na Gunduličovej u. č. 12 

www.noveslovo.sk 
 
(Na stretnutí bude možné kúpiť knihu Michala Poláka Hlavou proti vetru.)  
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Bohyne a svätice v umení  
19. storočia na Slovensku  
14. 1. – 31. 3. 2012  
Sídelná budova SNM  
Antické bohyne a kresťanské svätice z celého územia Slovenska v umení 
19. storočia. Sochy, obrazy, kresby a grafiky od rôznych európskych 
autorov, vytvorených v duchu neoklasicizmu a romantizmu. Mimoriadne 
pôsobivé sú doteraz zaznávané zobrazenia podľa antických predlôh a 
slávnych autorov – Leonarda da Vinciho, či Tiziana. viac  
Japonské remeslá – tradícia a zručnosť  



15. 1. – 19 .2. 2012  
Sídelná budova SNM  
Výstava sa skladá z výrobkov slávnych japonských keramických, 
textilných a kováčskych dielní, lakovaných, drevených, bambusových 
alebo papierových predmetov, ktoré boli a stále sú používané v 
každodennom živote ľuďmi v rôznych japonských regiónoch. Veríme, že 
prostredníctvom tejto výstavy oceníte rozmanitosť, krásu a bohatstvo 
japonských remesiel. viac  
 
Valentínsky víkend na zámku v Bojniciach  
11.-12.-14. 2. 2012  
Múzeum Bojnice  
Na deň svätého Valentína sa láske otvárajú dvere. Manželia, partneri, 
milenci, snúbenci i priatelia sa utvrdzujú vo svojich citoch, 
náklonnosti a oddanosti. Bojnický zámok už tradične otvára svoje brány 
pre všetkých zamilovaných, zaľúbených a milujúcich. viac  
Planéta, na ktorej žijeme  
30. 11. 2011-31. 7. 2012  
SNM v Martine  
Výstava, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum - Prírodovedné 
múzeum v Bratislave a Geologický ústav Slovenskej akadémie vied odpovie 
na otázky ako Čo všetko vieme o Zemi? Ako vznikala? Je sopka priamym 
spojením s jej jadrom? Rastú ešte Himaláje? A čo naše hory? Mení sa ich 
výška? Aké živočíchy žili v minulosti na našej planéte? viac  
Christína Gerzaničová – Poézia v nitiach  
4. 11. 2011-30. 3. 2012  
Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník  
Na výstave je exponovaných 180 výšiviek jednej z najvýznamnejších, 
najtalentovanejších výšivkárok Východného Slovenska. Jej tvorba 
pozostáva z množstva vyšívaných prác: obrusov, prestieraní, 
veľkonočných a vianočných obrúskov, štátneho znaku Ukrajiny, erbu mesta 
Košíc, z kvetinových kompozícií, zimných krajiniek, ilustrácií ľudovej 
piesne, ženských blúzok, mužských košieľ, viazaniek a ručníkov. viac  
Svedectvo času  
14. 5. 2011-31. 5. 2012  
Historické múzeum-Bratislavský hrad  
Bratislavský hrad ako svedok bohatej ľudskej minulosti je aj symbolom 
Bratislavy a Slovenska, čo potvrdzuje i jeho umiestnenie na slovenských 
eurominciach. Ako prví využili strategickú polohu hradného kopca ľudia 
bolerázskej kultúry pred 4 500 rokmi. Zanechali po sebe rôznorodý obraz 
osídlenia aj v podobe nálezov, najmä keramiky. Viac 

+++++++++++++++++++++++ 

Pokrstená monografia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.... 

 Jedinečná publikácia ponúkajúca prehľad tridsiatich štyroch miest, v ktorých Slováci 
mali alebo majú organizovaný kultúrny život, uzrela svetlo sveta.  

V aule vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa 18. januára 2012 uskutočnilo 
slávnostné poduajtie, prezentácia knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá je 
vo vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Výsledkom dlhodobejšej 
práci, rôznych výskumov tak terénnych ako i rešeršov rozličných literárnych diel, je 



obsiahla a obsahovo dôkladná publikácia venovaná vyše 260 - ročnej histórie 
slovenskej menšiny na území Vojvodiny. 

Jedným zo zakladateľov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je i vláda AP 
Vojvodiny a k udalosti sa niekoľkými slovami vyjadril i samotný predseda 
pokrajinskej vlády Bojan Pajtić, Slovenská menšina je jednou z najpočetnejších 
menšín žijúcich na území Vojvodiny...zároveň je aj naorganizovanejšou a má 
významnú úlohu pri zachovávaní národnostnej kultúrnej identity., tiež vyzvyhol 
historický moment publikovania svojrázneho vydania a zároveň podčiarkol jej 
význam pre slovenskú národnostnú menšinu. 

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová 
Makanová prítomným pripomenula na dnešný deň sme pred deviatimi rokmi 
založili Národnostnú radu... Pred tromi rokmi na dnešný deň sme založili Ústav pre 
kultúru vojvodinských Slovákov... Všetci zotrvávame na tom, aby sme sa tuná 
spoločnými silami zachovali, Slováci so všetkými rozličnosťami, ktoré naša menšina 
má. 

Na realizáciu publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry v značnej miere 
prispelo aj Slovensko, keď bola prostredníctvom grantu Slovak aid podporená jej 
tlač. S nadšením v predslove poznamenal zástupca veľvyslanca Slovenskej 
republiky v Belehrade Rastislav Kostilník nasledovne: je to pre mňa osobná pocta 
stáť tu a zdieľať túto slávnosť spolu s vami... Som presvedčený, že z tejto publikácie 
budú čerpať generácie, ktoré prídu po nás. Osobne som po príchode do Srbska pátral 
po ucelenej publikácii, v ktorej by boli dobre a fotograficky zdokumentované 
informácie zobrazujúce osudovú cestu Slovákov v Srbsku. 

Mnohopočetní návštevníci na prezentácii mohli odsledovať i video, cestou ktorého 
bol v krátkosti predstavený prehľad všetkých miest obývaných Slovákmi resp. 
krátke portréty lokalít podrobnejšie popísaných a ilustrovaných v knihe. Kúsok 
kultúrneho života Slovákov bol dotvorený i prednesom pianistky Ivany Novákovej z 
Báčskeho Petrovca, spevom mládežníckeho zboru Agapé z Nového Sadu a za hudby 
Miroslava Baka scénickým pohybovým výstupom predstavila súčasnú divadelnú 
tvorbu vojvodinských Slovákov skupina Miroslava Kožíka zo Starej Pazovy. 

Kniha Slováci v Srbsku z aspektu kultúry je v poradí prvým knižným vydaním 
obsahujúcim trojročné výsledky vedecko – výskumnej, informačnej, dokumentačnej 
a prezentačnej činnosti ustanovizne kultúry Ústavu pre kultúru vojvodinských 
Slovákov. Publikácia na 400 stranách ponúka ucelený, tak textuálny ako aj vizuálny 
záznam o dejinách, súčanosti a komplexnosti kultúrnej infraštruktúry tejto 
menšiny. 

Na tvorbe textov sa podieľali početní autori. Publikáciu zostavili Milina Sklabinská 
a Katarína Mosnáková, pod recenzentskú prácu sa podpisujú Vladimír Valentík a 
Ladislav Čáni. Odborným poradcom pri tvorbe knihy, ktorý osobitne prispel k 
zvýšeniu kvality bol Dr. Samuel Čelovský a pre vizuálnu pútavosť respektíve design 



vydania sa postaral ðula Šanta. Badateľná je vizuálna zastúpenosť v knihy, ktorá 
ilustruje a zároveň i dokresľuje textovú časť. Autormi väčšieho počtu fotografií sú 
Michal Madacký, ðula Šanta a Igor Bovdiš. Na záver prezentácie všetci prítomní 
dostali po výtlačku knihy. 

Kultúra je v tejto publikácii chápaná v tom najširšom zmysle ako spôsob života a ako 
vedomý zásah jednotlivca do jeho okolia. Usilovali sme sa definovať základy, na 
ktorých sa rozvíjala a podoby, do ktorých vyústila. V publikácii mapujeme náboženský 
život, formy ľudovej kultúry, ako aj umelecké prejavy jej príslušníkov. Vyváženosť 
týchto oblastí bola azda najväčšia výzva pri príprave publikácie. Všetky oblasti sa 
rozvíjali vďaka jednotlivcom – nositeľom slovenskej kultúry, ich tvorivému dielu, 
ktorým poznačili tep rozvoja tejto kultúry Milina Sklabinská. 

- 26.1.2012 16.00 vernisaz vystavy zo sukromnej zbierky Jozefa Dendisa  
v Zapadoslovenskom muzeu-klastor klarisiek Slobodny duch Teodora Tekela. 
Vystava potrva do 11.marca 2012 

+++++++++++++++++++++++ 

http://dobrovodsky.blog.sme.sk/c/287129/Preco-pojdem-na-protest-Gorila-2712012.html 

Prečo pôjdem na protest Gorila 27.1.2012 

Mám už plné zuby rozkrádania, manipulovania a rečičiek našich politikov. Mám plné zuby ich sľubov (klamstiev) ako sa veci 
prešetria a pri tom hovoria, že všetko je vlastne klamstvo a nikto nikdy nikoho nepodplácal. Nikto nikdy sa nestretol a nikto 
nikdy nikoho nevidel. Všetci sú anjeli. Bieli, modrí, červení anjeli, ktorí nám sľubujú biely, modrý a červený svet. Mám plné 
zuby nášho politického systému a tej našej kleptokracie. Keď som šiel voliť, tak som išiel voliť zmenu. Išiel som voliť, lebo som 
si bol vedomý, že školstvo, veda, zdravotníctvo, polícia a pod. inštitúcie potrebujú zmenu. Ale nič sa nezmenilo. Preto idem 
protestovať. A prečo teraz a nie skôr? Lebo pohár trpezlivosti pretiekol… 

Prečo idem na protest? 

Lebo chcem niečo zmeniť. Chcem niečím pohnúť. Je dosť možné, že tento jeden protest nič nezmení. Zatiaľ sa koná iba v Bratislave a 
na FB sa nahlásilo, že príde, cez 2000 ľudí. Nikto však nemôže garantovať, že to bude obrovský protest, že to bude revolúcia, ktorá 
niečo zmení. Môže to byť ten prvý impulz a možno niečím pohneme... 

Jeden protest možno naozaj nič nezmení... Však to nemusí byť len jeden protest. Nebudem nikomu vyčítať, že neprišiel. Nikto 
nepovedal, že to musí byť prvý a posledný protest. My ľudia sa môžme zorganizovať aj nabudúce. V iný deň a v iné hodiny... Môžeme sa 
zorganizovať aj v iných mestách, možno aj naraz vo viacerých mestách a vo vhodnejšom čase… Je to iba na nás. Na nás ľuďoch. 

Napr. už na Facebooku sa chystá aj protest v Žiline - 3. februára 2012 

Ja som zatiaľ žiaden protest nezorganizoval. Ale teraz viem, koho sa môžem spýtať, ako sa protest organizuje. Ak tento protest nikam 
nepovedie, tak pomôžem zorganizovať ďalší protest vo vhodnejšom čase. Ja ani neviem, čo si mám dať na transparent, ani čo mám 
vykrikovať. Ale už aj týmto článkom si formulujem svoje myšlienky a dochádza mi, čo čakám od protestu. 

Ak nemôžete, alebo nechcete dôjsť, ale chcete niečím podporiť protest, tak ja neviem povedať, čo máte robiť. Vymyslite ak máte 
chuť. Buďte kreatívny. Spravte videá, obrázky, fotky... Však vás už niečo napadne. 

Chcem ešte dodať, že nejdem protestovať iba kvôli kauze Gorila, ale celkovo proti gorilám. Červeným, bielym aj modrým. Práve pri 
tejto kauze pretiekol pohár mojej trpezlivosti. 

Kto to organizuje teraz? 

 



Tento protest podľa mojich informácii neorganizuje žiadna strana, ani hnutie, ani organizácie. Sú to títo ľudia a nie sú to len mladí 
ľudia. Sú to naštvaní občania ako my všetci, ktorí platia dane a nepáči sa im čo s nimi politici robia. 

Na stránke uvádzajú svoje mená: 

Peter Klinec 

Miroslav Hrivík 

Štefan Miščík 

Miroslav Pagáč 

Martin Perduk 

Stanislava Červeňová 

Lucia Gallová 

Richard Hudec 

Pavol Neruda 

Organizátori sú aj stovky sympatizantov a rovnako tak VY VŠETCI, ktorí prídete... 

Ja tým ľuďom dôverujem a im všetka česť. Teraz je to už protest nás všetkých. Teraz to organizujú oni, mnohí ľudia im pomáhajú a 
nabudúce to môžete byť vy. Ktokoľvek a kedykoľvek. 

Teší ma, že protest je apolitický a priznám sa, ak tam uvidím nejakých politikov, ktorí si tam budú prihrievať polievku, tak mi stúpne 
tlak a vypískam ich. Momentálne ma štvú všetci do jedného. Nech makajú, prešetrujú a nevykecávajú iba vo vlakoch a na mítingoch. 

Politika 

SMER, SDKU, KDH, SaS, SNS, HZDS, Most, SMK, všetky politické strany mi už nejako lezú na nervy. K voľbám som zatiaľ odhodlaný prísť, 
ale ja tam vidím stále tie isté tváre. Tváre zlodejov, rozkrádačov a manipulátorov. Vidím tam gorily. Chcem aby gorily odišli z politiky 
ešte pred voľbami! 

Ja gorily voliť nebudem. Ja tam nevidím žiadnych hrdinov, ani schopných manažérov. Česť výnimkám. Ak tam vidíte výnimky, tak ich 
voľte. To je však teraz jedno, teraz som nahnevaný a chcem to dať najavo všetkým politikom bez rozdielu. Chcem dať najavo, že ich 
reči sú prázdne a už ma nezaujíma, čo hovoria. 

Je mi jedno, čo hovoria, lebo ja chcem vidieť čo robia. Nerobia nič! 

Jediné, čo dokázali bolo, že sa vôbec nevedia starať o chod štátu, ani o financovanie a o občanov. Dokázali, že sú to podvodníci a táraji. 
Ak by boli manažérmi, tak každá súdna firma by ich už dávno vyhodila. Česť výnimkám. Ako akcionár si myslím, že na manažovanie 
našej krajiny, sú starí politici absolútne neschopní. 

Ako akcionár ich chcem odvolať. Ešte pred voľbami. Dožadujem sa toho. 

Ja si myslím jedno. Naši politici to majú totiž celé pomýlené. Oni si myslia, že ich akcionári sú firmy, ktoré im dali peniaze na politickú 
kampaň, či ich kamaráti (či už z Penty, JT atď…). Oni si myslia, že z našich peňazí im majú niečo vrátiť. Nie. To je úplne zle. My, ľudia 
čo platia dane, sme akcionári. Tí druhí sú možno investori, ale nepodstatný (pre nich podstatný, ale to mi je jedno). Ja si neželám, aby 
moje peniaze išli nejakým firmám, či ich kamarátom, ale na školstvo, zdravotníctvo, infraštruktúru, ihriská, zeleň a pod. 

My ľudia platíme dane. Platíme dane a politici majú spravovať náš štát. Toto nie je ich štát. Oni sú naši volení zástupcovia a každý, kto 
platí alebo platil dane má právo požadovať, aby sa správali ako správcovia a nie ako zlodeji. Ja im už neverím ani slovo a preto idem 
protestovať. Veci sa musia nejako zmeniť. Musíme im povedať, ako to vidíme my, občania. 

Mladí politici nech sa tiež naučia ako to bude, keď nastúpia a nie, ako to bolo… Nebudú sa učiť od starých goríl, ako sa kradne, ale od 
nás ľudí, akcionárov sa musia naučiť, čo ich čaká, keď budú kradnúť. My im musíme povedať, čo žiadame a čo majú teraz a v budúcnosti 
urobiť. Preto idem na protest. A preto pôjdem aj k voľbám. 



Teraz však nie je dôležité, či niekto pôjde k voľbám, alebo nepôjde k voľbám. Podporujem obidve veci (nevolenie aj volenie). Teraz je 
dôležité ukázať politikom, čo ich čaká, keď nás naštvú. Preto idem na protest. 

Ak sa nič nezmení, tak možno to bude posledný krát, čo pôjdem k voľbám. Ak tam budú vládnuť gorily a my občania im nijako nedáme 
pocítiť ani protestom, že gorily si neprajeme, tak už to bude asi jedno... nech rozkradnú Slovensko a skrachujeme. Nevadí. Ak to 
neskúsime, tak to fakt nemá zmysel... 

Dúfam však, že v budúcnosti už takých ľudí ako sú Dzurinda, Mikloš, Fico, Palko, Bubeníková, Slota, Belousová, Kaliňák, Bugár, Mečiar, 
Hrušovský, Figeľ, politikov im podobným, ich žiakov a nohsledov, nikdy v politike neuvidím. Ak vás štvú aj iní politici, tak si ich sem 
doplňte. 

Čo robia teraz politici? 

Veď si to rozoberme v skratke. Čo robia v tejto kauze? Počítajú preferencie.  Nezaujímajú sa o to, že rozkradli naše dane. Zaujímajú sa 
o to, kto na tom získa nejaké percenta, kto stratí percentá, rozmýšľajú ako zminimalizovať stratu preferencií, čo povedať, aby zvýšili 
preferencie atď. 

Sľubujú nám istoty, EÚ, modré z neba, ale jediná istota je, že sme pre nich len percentá a štatistika. Nesplnia nič. Nevyšetria nič. 
Nezoberú do rúk zodpovednosť. Iba nám povedia, že treba zvýšiť naše dane, lebo ich už rozflákali na svoje veci, budú nám hovoriť, ako 
sa nič nemohlo prešetriť, ako sa je nezákonné nám dávať informácie, aké je to nezákonné šíriť informácie atď... Úžasné! Teším sa na 
to! Budeme sa mať hej! Houby. Idem protestovať. 

My im musíme povedať, že to musia prešetriť. Ak na tom mnohí politici a finančné skupiny stratia, mňa ich ľúto nebude. Je vám ľúto, že 
rozkradli naše dane? 

Preto idem protestovať. 

To je môj názor a postoj... Teraz nejaké info. 

 Protest Gorila 

Kedy? 

Protest sa začne o 15:00 na Námestí SNP v Bratislave, kde bude sprievodný program. Po skončení tohoto programu bude protestná akcia 
pokračovať sprievodom na Hodžovo námestie pred Grassalkovičov palác (prezidentský). Po krátkom zdržaní sa na tomto mieste, 
zamierime pred budovu parlamentu, kde vytvoríme symbolickú reťaz. 

Je vítané aby si každý priniesol so sebou jednoduchý transparent, na ktorom jednou - dvoma vetami vyjadrí svoju požiadavku alebo 
postoj. Aby nás bolo aj počuť môžete si priniesť rápkáče. Banány pre gorily sú vítané :) 

Svoje otázky môžete tiež smerovať na info@protestgorila.sk 

Dôležitá poznámka! 

Nakoľko sa množia podozrenia, že ide o akciu s politickým pozadím, tak chceme jednoznačne zdôrazniť, že za organizáciou nie je žiadna 
politická strana, hnutie, mimovládka.... a pod. Toto je skutočne čistá ľudová akcia, ktorá primárne vznikla ako jednoduchá komunitná 
stránka, ktorá priebežne informovala o vývoji v kauze Gorila a prirodzeným spôsob prerástla aktivitou jej členov do zorganizovania tohto 
protestu. 

 Základné požiadavky – Protest Gorila: 

(požiadavky nájdete aj na stránke) 

1. Okamžité zbavenie mlčanlivosti všetkých zodpovedných orgánov a osôb, ktoré môžu objasniť kauzu 

2. Odstúpenie dotknutých osôb - predstaviteľov strán z politických funkcií a kandidátok 

3. Začať trestné stíhanie z podozrenia z trestného činu zosnovania zločineckej skupiny za účelom páchania finančných podvodov a 
ovplyvňovanie politických predstaviteľov 

4. Predbežné opatrenie na zákaz nakladania s majetkom do ukončenia vyšetrovania, ako politických funkcionárov, tak aj 
podnikateľov a podnikateľských skupín 



5. Schválenie zákona o zrušení priestupkovej imunity všetkých politických predstaviteľov 

 Linky 

Facebookova stránka - Protest Gorila: https://www.facebook.com/events/213162395441935/ 

Facebookova stránka - Kauza Gorila: https://www.facebook.com/gorila.slovakia 

Oficiálna webstránka - Protest Gorila: http://web.protestgorila.sk 

Youtube - Protest Gorila: http://www.youtube.com/watch?v=p95wm1HHLdg 

Čítajte viac: http://dobrovodsky.blog.sme.sk/c/287129/Preco-pojdem-na-protest-Gorila-2712012.html#ixzz1kZ51KZHu 

+++++++++++++++++++++++ 
Má príroda dejiny? 
 
ktorá sa bude konať v stredu  1. 2. 2012 o 18:00 hod. na Zrínskeho ulici č. 2 v Bratislave (konečná trolejbusu č. 208 na Šulekovej ulici). 

Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 

+++++++++++++++++++++++ 
Odporucam do pozornosti clanok "Anonymous podporí protestnú akciu Gorila, 
napadne stránky Penty" zo SME: http://www.sme.sk/c/6233003/anonymous-
podpori-protestnu-akciu-gorila-napadne-stranky-penty.html 
  

Lipšic: Strany mali tichú dohodu o zametaní 
korupcie  

+++++++++++++++++++++++ 

Kamkoľvek cestuješ tvoje JA ide s  tebou.... 



 

+++++++++++++++++++++++ 
Štefan Martoš  

Výzva všetkým vlastencom Slovenska!!! 
 Z postu predsedkyne FNM bola odvolaná Anna  

Bubeníková. Na účet jej muža Penta previedla províziu dvesto miliónov 
korún. Bubeníková bola ohnivkom zločinu medzi  

Pentou, FNM a politikmi. Zostane Bubeníková spoločnosti predhodenou 
obeťou, alebo sa spustí lavína zatýkania a trestov  

v radoch politikov? Gorila je "nedopatrením" a iba jeden z množstva 
pred spoločnosťou utajených príbehov. Ohrození  

politici budú vyvíjať tlak na predlžovanie vyšetrovania do volieb. 
Zločin a podiel v ňom neobišiel v uplynulých dvadsať  

rokov väčšinu ústavných činiteľov. Kto zločin kryl, stal sa zločincom 
sám, bez rozdielu, či sa jedna o politika,  

prokurátora, alebo prezidenta. Trestom pre poslanca nie je sedieť v 
opozíci&ia cute ;, ale nesedieť v parlamente vôbec.  

Jedná sa im o plat, benefity a hlavne poslaneckú imunitu, ktorá ich 
robí beztrestnými. Ak verejnosť nenechá  

vyšetrovanie a tresty na politikov, Gorila môže mať pre spoločnosť revo 
 lučný význam. 

 
Slovensko stojí na prahu  bankrotu. Ozbrojený prepad banky je morálne 
menej škodlivý, ako zločinec v politike a justícia v nečinnosti. Máme  
rozkradnuté hospodárstvo, neschopné generovať zisk a splácať dnes iba 

istinu dlhu vo výške cca 30 miliárd eur. Na  
prevádzku štátu a splátku úrokov nám chýba ročne 8 miliárd eur. Mladú 

štvorčlennú rodinu obdarovali politickí paraziti  
dlhom 24 000eur. Politici, prokuratúra a prezident sa o rozkradnutom 

hospodárstve odmietajú baviť, taja ho, považujú  



stav za nedotknuteľný, netrestateľný a bremeno dlhov sa zastrájajú 
prenášať po voľbách v podobe zvyšovania daní, cien  

potravín, energií a spotrebného tovaru na občanov. Politici občanov pri 
roz krádaní štátu nepotrebovali a teraz im chcú  

pľúvať do dlaní. 
 

Prezident myslí národne a cíti sociálne. Práve on a Vladimír Mečiar sú 
pôrodnými babami vzniklých  

miliardárskych manierov, firiem a práčok a sociálnej nespravodlivosti. 
Tieto na malé výnimky prehýrili, prežrali a  

zničili potenciu a rozvoj fabrík, hospodárstva, zamestnanosti a 
ekonomiky štátu. Pofidernou slobodou a poslaním  

finančných skupín je podľa vzoru ruských oligarchov na Slovensku 
zarobené peniaze prať v daňových rajoch. Tie v  

zahraničí investovať, akumulovať a užívať v anonymite v luxuse a na 
plávajúcich exotických adresách. Občania z úst  

prezidenta nikdy nepočuli jeho morálne stanovisko na justičnú a 
sociálnu nespravodlivosť, úpadok štátu a čo a kto to  

spôsobil.  
 

Politik, ktorý chce hovoriť o nezamestnanosti, sa musí pozrieť najskôr 
do zrkadla. Zamestnanosť nie je  

tovar, je to stav. Masovú nezamestnanosť zásadne spôsobujú politici a 
odstraňujú zamestnávatelia. Nie naopak.  

Nezamestnanosť je trestom za stav spoločnosti. Predchádza ju 
bezzásadovosť moci, nespravodlivosť, korupcia, rozkrádanie  

a rozvrat štátu. Predchádza ju nedôvera občanov v politikov a štát. Je 
to nedôvera organizátorov práce v spravodlivosť  

súťaže, teda tých, čo ju odstraňujú. Je to nemožnosť a objektívna 
neschopnosť pracovať v neporiadku a nespravodlivých  

podmienkach. Znižovanie nezamestnanostije ovoc ie za spravodlivosť, 
morálku,dôveru, disciplínu, konjunktúru ducha a  

fungovania spoločnosti. Nezamestnanosť je chorobou štátu a priamo 
súvisí s imunitou, zdravotným stavom a morálkou jej  

prenášateľov, teda politikov. Táranie politikov o nezamestnanostije 
pesničkou v pre nich neznámom jazyku a je  

nedostatkom 
  ich skúseností, životnej filozofie a neschopnosti vec naozaj riešiť. 

 
Elán a chuť do volebnej kampane  

majú tí, ktorí úpadok a biedu spoločnosti spôsobili. Všetci kandidujú 
znova. Kto klamal doteraz, je zločinec a bude aj  

potom. Ako občania dokážu vinu a potrestajú polikov s imunitou? 
Spoločnosť má právo poznať, nedopustiť poslaneckú  

imunitu a potrestať všetkých, ktorí štát zničili. Vyšetrovanie a trest 
do volieb neskončí. Keď máme zamedziť zločincom  

poslaneckú imunitu a ich vstupu do verejného života zabrániť, voľby 
musíme do vyšetrenia konečného verdiktu zastaviť.  

Spravodlivosť musí platiť bez rozdielu, či sa jedna o politika, 
prokurátora, alebo prezidenta.  

 
Vyzývam všetkých  

občanov, nenechajme sa oklamať a nedajme si tárať bludy!!! Kedy 
zatrasieme politikmi, keď nie dnes!!! Dnes máme čas,  

spoločnosť generálne zmeniť!! Vyzývam všetkých vlastencov zapojiť sa do 
tvrdého odporu proti zločincom a  

nekompromisných revolučných zmien!!!  



 
Keď súhlasíte s týmto názorom, rozmnožujte a rozširujte ho do každej 

dediny a do  
každej rodiny!!! 

 
MOR-HO!!!   Štefan Martoš 

+++++++++++++++++++++++ 

Nepôjdeme na námestia štrngať kľúčmi ešte raz ?  
----------------------------------------------------------------------- 
21 let poté: Všem jásačům (cenzurováno Českou televizí)  
Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když  
jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás  
čtyřicet let strašilkapitalismem. Dneska vidíme, že měl  
pravdu.  
(koluje internetem)  
Česká televize, její cenzurní oddělení krycím názvem Divácké  
centrum mi opět vymazalo příspěvek se závadným obsahem.  
Tady je:  
Všem jásačům, kteří jsou u vytržení z toho, jak jsme to  
natřeli nedemokratickému systému, jak jsme se konečně  
vymanili z totality, jak si konečně vládneme sami, jak je teď  
vše dokonalé a jak tedy konečně už máme, co jsme chtěli,  
specielně  
panu Běhounkovi, Edanovi, Martinovi i Josefovi (ti nejvíce  
jásali na diskusi  
Retrománie) vzkazuji toto:  
Zkuste si představit, nebo ještě lépe konkrétně zjistit, jak  
bydlí a z čeho žijí např. Milouš Jakeš, nebo Lubomír  
Štrougal. A to byli nějací prominenti režimu, který nás  
všechny utiskoval. To byli nějací totalitní hlavouni.  
Uzurpátoři. Zjistěte si, jak si ve svých funkcích pomohli.  
Potom si zjistěte, jak bydlí a z čeho žije Stanislav Gross,  
Aleš Řebíček, bývalý  
ministr dopravy, Marek Dalík, kam jezdí na dovolenou Mirek  
Topolánek a další. Nedávno toto učinil český bulvární tisk.  
Uveřejnil, jak žijí bývalí prominenti. Zjistil např., že  
Milouš Jakeš žije v domku, který spoluvlastní se svým  
bratrem, žije z důchodu a tento tisk dále škodolibě uvedl, že jeho  
sousedé jej často vídají v místním řeznictví, kde vždy  
nakupuje nejlevnější druhy masa. Např. bůček a nožičky.  
Žužla. Tak dlouho byl ve funkci a takto mizerně se zabezpečil  
na důchod. To Gross je jinčí kabrňák. Tento mašinfíra může ve  
svém bytě na Floridě dělat na všechny dlouhý nos a snídat  
kaviár. Ale byl to sociální demokrat. A myslel to upřímně.  
Nebo Řebíček může své nemovitosti v zahraničí střídat podle  
ročních období. Dalík s Topolánkem jistě budou mít ve své  
vile v Toskánsku jistě též vystaráno.  
 
Dále s představte toto: Za bolševika byla totalita, ale byly  
i velice schopné podniky, které uměly světové výrobky: Tatra  
(suverénně vyhrávala Dakar), Škodovka, Poldi, která uměla  
takové materiály, že jsme vyráběli vlastní endoprotézy,  
Plzeňský pivovar, křišťálové sklo, české, to byl pojem a  
další.Vyřídili jsme si to s bolševikama, konečně jsme si  
svobodně vydechli a novodobý stát za dvacet let toto všechno  



rozprodal. Stát rozprodal i ty školky, a kulturní domy, které  
si lidi stavěli v akci "Z". Tedy zadarmo. Pro sebe. Stát  
dokonce rozprodal a nadále prodává byty, které si lidi  
šedesát let i více let  
vlastními náklady zvelebovali (stát do nich nedal nic) v  
domnění, že tak činí pro sebe a pro své děti. Stát prodal i  
úspory lidí, když prodal banky. Za to všechno stát získal  
obrovské miliardy navíc, neboť kromě toho po celou dobu  
vybíral daně, sociální a zdravotní pojištění, jako každý jiný  
vyspělý kapitalistický stát, pro který jsou daně jediným  
příjmem. Zkuste si položit uvedené vedle sebe, a zkuste  
odpovědět na otázku: "Kde všechny ty miliardy jsou?" Kde  
jsou, když po dvaceti letech třeskuté svobody máme státní  
rozpočet v hlubokém deficitu. V takovém deficitu, že musíme  
omezovat výdaje a utahovat opasky. Pak si znovu projděte  
Janotův balíček a zamyslete se, komu je utahováno: Vyšší DPH  
- nejvíce pocítí rodiny s dětmi a důchodci. I ti musí denně  
jíst. Zmrazení důchodů současně s výrazným nárůstem  
nájemného. Obojí se bere i platí každý měsíc. Cílenou skupinu  
netřeba označovat. Omezení sociálních příspěvků. Mateřská,  
nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky.  
Grosse, Řebíčka, Dalíka, Topolánka se nedotknou. Poplatky ve  
zdravotnictví. Podle vlády nelze vyloučit důchodce, neboť by  
se celý systém zhroutil. Přeloženo do češtiny: Zdravotnictví  
musí zachránit důchodci. Mladý člověk v produktivním věku  
obvykle k lékaři nechodí. Vysoký krevní tlak, cukrovka,  
bércové vředy jej přepadají obvykle ve věku důchodu. Proto  
celý svůj produktvní věk odváděl daně a platil si zdravotní  
pojištění, aby mu bylo pomoženo, až jej přepadnou  
stařecké neduhy.Pravda, státní zaměstnanci (tedy i poslanci)  
přijdou o 4% svého platu. Zde je nutno ale připomenout, že z  
částky nad 2.420,-Kč/měsíc již dva roky neplatí ani  
sociální, ani zdravotní pojištění. Dostatečná kompenzace. Ne?  
 
Pozn. Nakonec státní zaměstnanci nepřijdou o nic. Ubránili  
se.Tak kde, sakra, jsou ty miliardy za rozprodaný stát?  
Souhlasím s Vámi, jásači. Za bolševika nebyla svoboda, bylo  
omezené cestování. Z dnešního pohledu mi to ale připadá jako  
selanka, proti tomu, v čem žijeme nyní. Z diskuse na  
Retrománii (než jí DC začalo cenzurovat) tyto pocity vysvítají.  
Lidé se mnohdy vyjadřují neobratně, nechávají se strhnout k  
detailům (jestli byly dřív lepší boty). Ale zpod textu je  
cítit, jak se jich zkreslování pořadem Retrománie zajídá.  
Právě tento moment, tato taktika je nejužívanější metoda  
jakékoli propagandy. Odvést pozornost od velkých problémů  
současnosti vystavením banálního cíle a strhnout diskusi  
kolem prkotiny. Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme  
nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co  
nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem.  
Dneska vidíme, že měl pravdu.  
Vzpomínám na jeden komentář Hlasu Ameriky, který začínal slovy:  
"Socialismus v Československu končí v pátek v poledne."  
Následoval popis úprku z měst na chaty a chalupy, kde si  
všichni budovali svou vlastní oázu svobody. Myslím, že to byl  
velice výstižný komentář. Všechno bylo vlastně "hra na jako."  
Byli jsme k tomu donuceni. Všichni jsme dobře věděli, že Big  
Brother s medvědím obočím v Moskvě se dívá. A že nám v roce  



1968 rozstřílel Národní museum abychom všichni dobře viděli,  
co nám udělá, když nebudeme poslouchat. A abychom si všichni  
uvědomili, že západ nám nepomůže. Že nás v Mnichově hodil  
Hitlerovi, na Jaltské konferenci Stalinovi a že medvěd si  
může dovolit přepadnout nás veřejně před zraky celého světa  
během jedné noci, uprostřed Evropy, západu před nosem,  
rozstřílet Národní stánek, jezdit po Praze s tankama, aniž by  
se musel obávat, že nám někdo pomůže. A tak medvěd  
mobilizoval v Češích Švejka. V tom na nás nikdo nemá. Jako  
Švejci jsme mistři světa. Všichni "jako" plácali v průvodech,  
poslouchali bolševické žvásty z rádia, "jako" se radovali z  
neúspěchu třídních nepřátel, dávali si socialistické závazky,  
sami si je vyhodnocovali, ale mysleli si své a dělali si své.  
Švejkovalo i hodně komunistů. Popíšu příhodu, kterou jsem  
zažil na vlastní oči a uši: Kráčeli jsme v době tuhé  
normalizace s kolegou z jakéhosi školení. Kolega byl  
předsedou závodní organizace KSČ. Na Strossmayerově náměstí  
byl Obvodní výbor této partaje. Před ním stálo několik Tater  
603. Všechny měly cedulku za sklem "Vozidlo OV KSČ". Ti mohli  
jezdit na červenou, parkovat kdekoli, botička, nebo odtah  
nehrozil. Když jsme šli kolem vchodu, vyšel samotný tajemník.  
Můj kolega se s ním okamžitě srdečně zdravil, soudruzi si  
tykali. Kolega řekl  
tajemníkovi: "Hele, pár těchto ceduliček za sklo bychom  
potřebovali, abychom mohli parkovat kde chcem." Odpověď  
tajemníka mě uzemnila. Doslova řekl: "Prosím Tě, to je dobré  
akorát na to, aby Ti lidi plivali na sklo a kroutili stěrače."  
Jedno je ale nutno bolševikům přiznat. Bolševikovi to  
myslelo. Dal lidem chléb a hry. To platilo už v Antice. Dnes  
je život už jenom surová bitva o chleba, o hrách hovořit  
nelze.  
Jan Sladký 

+++++++++++++++++++++++ 
Do zbraně!!! Lide český!!!  

Lidové povstání - sobota 3. března 2012. 
Na 3. března 2012 je neodvratně připraveno lidové povstání, ale nikoliv jen v 
Praze, kam obyčejní lidé nemohou, protože mnohde nemají už ani peníze na 
cestu ani na nocleh, ale lidové povstání proběhne ve všech spádových městech 
všech okresů. Naše vlastenecká povinnost nám velí, "Do zbraně!!!"  
 
To je jediná věc, které se bojí politická mafie, socialističtí kapitalisti nenasytní 
bankéři a justiční mafie, která vytváří všemocné podmínky pro zadlužování a 
zotročování obyčejných lidí pomocí chapadel soukromí exekutorů a vymáhacích 
agentur a přivádí prostý dělný lid na pokraj existence. Zvonění, cinkání a bezzubé 
stávky poškozují jen nás obyčejné za své dopravovat do Prahy. Proto již dozrál čas 
pozvednout tyranům zbraně nejsilnější! Hlas prostého dělného lidu! Do zbraně !!! 
3. 3. 2012, obsaďte policejní stanice, slušní policisté půjdou s námi, vojska se 
nebojte, jsou to naši synové a jsou placeni z našich daní.  
 
Žádné politické strany, žádné hnutí a mocenské skupiny, ale sám podvedený, 
ožebračený a zotročený lid český musí povstat.  



 
Novodobá šlechta nás vytrhla područí SSSR, aby nás následně zaprodala 
ekonomickým okupantům z celého světa a uvrhla nás naopak do područí USA. 
Nenechme se ošálit, problém nejsou nezaměstnaní, problém nejsou důchodci, 
problém nejsou cikáni ani Ukrajinci a Vietnamci. Problém je nenasytnost našich 
mocipánů, novodobé  šlechty, z našich daní jim platíme armádu, na kterou oni 
budou spoléhat, že je ochrání před námi a oni budou dál bezostychu každoročně 
navyšovat vlastní zisky a zneužívat svého monopolního postavení, jako je ČEZ, 
RWE, zdravotní pojišťovny, mobilní operátoři a všichni soukromí exekutoři kteří 
mají zaručený zisk vyplývajícíze zákona.  
 
Zisk, který je daleko za hranicí lichvy, nad kterou politické strany drží ochrannou 
ruku, neboť šedou ekonomikou se tyto nekřesťanské zisky nalévají zpět do 
politických stran v období financování jejich volebních kapaní. Zisky, které jako 
finanční gestapo získávají drancováním lidí a rodin ve finanční tísni, následně 
tyto lidi zcela vyloučí z běžného 
života a doženou k ekonomickým sebevraždám mnohdy celých rodin. V Česku je 
již na sedm set tisíc rodin s dokladem o hmotné nouzi. Rodin, které si po 
dotahování opasku pomalu začínají utahovat smyčku kolem krku. PROČ ??? 
Sedm set tisíc rodin to už je tak velká armáda, která již nelze umlčet a která už 
nemá co ztratit, jen získat! Do zbraně !!! Lide český !!! Naše zbraň je sjednocený 
hlas nespokojené a zotročené většiny obyčejného dělného lidu, Naše beznaděj je 
naše síla. Nenechme se do nekonečna zastrašovat a utiskovat všemocnou 
menšinou bohatýrů politické a justiční mafie. Pravdu 
nelze umlčet! Do zbraně !!! Lide český !!! Souhlasíš?  
 
Povstaň 3.března 2012, a přepošli všem. Souhlasíš a nepovstaneš? Tak alespoň 
přepošli všem. Nesouhlasíš? Tak si nestěžuj. Nesouhlasíš? Tak jsi asi jeden z těch, 
proti komu povstaneme. Pokud se Vám tento email někdy vrátí po čase 
odkudkoliv, znamená to, že lid je již připraven a odhodlán povstat v sobotu 3. 
Března 2012. Naše vláda nám musí především sloužit a ne jen kralovat a musí 
nést zodpovědnost. V.A.M. 16-11-2011 Abych se nemusel před svými dětmi stydět. 
reagovat Předmět: "*Smrt na tyranu, není zločin", z hlediska vyššího principu 
mravního*  
 
Re:Babišovi bych snad i věřil, ale co když lže jako ti před ním., D.D.T., 1.12.2011 
8:42:41 Pravda o tom, jak se žije v naší zemi českém (absurdistáně). Počet 
naštvaných v tomto státě se množí geometrickou řadou. Jsem jeden z nich a je to 
ve mně a musí to ven a přímo tady, ne u pivních tácků. Včera jsem si přečetl v 
novinách malé srovnání platů v Česku, Německu a Rakousku a jiných států EU. A 
hle se nestačím divit , že je to venku, i když velice nenápadně a bez velkých 
titulků. Naši sousedé si vydělají minimálně čtyřikrát více než my. Převážný počet 
lidí v tomhle absurdistánu dřou doslova jako koně. Ne osm, ale dvanáct hodin 
denně včetně sobot a nedělí a dokonce i státních svátků. Převážně německé 
fabriky, které v Česku mají největší zastoupení, jsou názorným příkladem 
laciného využití pracujících lidí, kteří zde makají za almužné platy a často ve 
zdraví nevyhovujících podmínkách. 



 
A proč by se měla nějaká inspekce zajímat o pracovní podmínky dnešních otroků, 
když jsou soukolím vykopané mumie kapitalismu z konce 19 století okořeněným 
socialistickými návyky .....zlodějnou. A takovýchto novodobých otrokářů je v tom 
našem slzavém údolí spousta. Zákony tvořené v době největší síly ODS v čele s 
panem Klausem byly takto úmyslně tvořeny. Je absurdní, že "ekonom" s vidinou 
své fotografie ve školních učebnicích ekonomie, který má největší zásluhu na 
devastaci našeho hospodářství si klidně sedí na hradě a hraje si na "božského" 
prezidenta. Ptám se sám sebe, jak je možné, že člověk, který způsobí újmu na 
majetku či zdraví druhému, nenese žádnou právní odpovědnost. Samozřejmě 
vím, že nebyl na to sám.  
 
Podíl na devastaci naší země mají všichni komplicové, co zasedli do vládních 
křesel po tzv."sametové"revoluci, kdy dnes víme, že to bylo něco za něco 
Německo, zem která prohrála světovou válku, se za dvacet let vypracovala na 
skvěle prosperující ekonomickou velmoc.  
 
A kam jsme se propracovali my po 20 letech..? Jsme světový unikát , máme 
rozkradené hospodářství, rozvrácenou ekonomiku a všichni jsme zadluženi až po 
uši, jezdíme po rozbombardovaných silnicích, mimo jiné nejhorší v EU a 
nejdražších dálnicích. Nenažraná politická garnitura a to bez rozdílu příslušnosti, 
nadělali za dvacet let v 
naší zemi takové škody, kterým se nevyrovnají ani škody vzniklé nacistickou 
okupací či komunistickou totalitou. Země zničené válkou dostali repatriace. 
 
A co jsme dostali my? Málem , že jsme se neomlouvali za nám způsobené škody.V 
tomto státě se neustále vymýšlejí další a další daňová zatížení a ožebračování nás 
občanůnaší "milované vlasti".  
 
A ti,co za to vše nesou plnou odpovědnost, se nám jen smějí a vesele rozkrádají z 
toho mála co zbylo dál. Ptám se: proč já občan mám platit za prohrané státní 
arbitráže, za rozkradené miliardy, za devastaci svého normálního života? Chci a 
mám na to jako občan tohoto státu právo, aby za svoje tzv. "chybná" rozhodnutí 
zaplatil skutečný viník, či skupina viníků, nejen trestním postihem,ale i včetně 
propadnutí jejich majetku do poslední koruny a to bez rozdílu "šarže".  
 
 
Na viníky není těžké ukázat,musí se jenom chtít a nebát se je "napadnout"!!!! Ti 
kteří v prvé řadě by toto měli dělat, novináři a veřejná media to zásadně nedělají. 
Otázka ní: proč? Mají strach, nebo jsou už totálně zkorumpovaní mocí? Místo aby 
nepříjemné a dotěrné otázky kladli odpovědným, zabývají se bulvárem a 
povrchnostmi nic neříkajícími.   
 
Stačí si otevřít kterékoliv noviny, nebo si pustit zpravodajství TV. Nikde nenajdu 
přesvědčivou  zmínku o škodách způsobených naší politickou garniturou. Nikdo 
se nezajímá o to, proč si naši sousedé vydělají dost na slušnou životní úroveň. 
Nesmyslné žvanění o naší nízké produktivitě .....Málokdo dře tak, jako my Češi. 



Nikdo se nezajímá, proč dřeme doslova jen za stravu (a to ještě mizernou) a byt 
,(vždyť kolik procent z nás má alespoň patnáct tisíc čistého?). To opravdu stačí 
jen na to nejnutnější jídlo a s bídou na ubytovnu. Páni novináři až na pár vyjímek, 
totálně zklamali. Jsou to v 
podstatě zbabělé a i někde zkorumpované figurky na politické šachovnici, kteří s 
klapkama na očích a uších slepě posluhují tak jako za totality. Novinářská čest a 
informovanost občanů o skutečném stavu věci je pro ně ne hony vzdálený pojem. 
To už dnes ví snad každý normální Čech.  
 
Ostatně korupce všeho druhu je v našem českém údolí beztrestná, protože nikdo 
nikomu nic nedokáže a každý na každého něco ví. Jak se potom pohnout z místa?  
Aroganci státní moci cítím jako obrovskou zvůli a nespravedlnost, jako naprostou 
devastaci své práce a lidských hodnot.  
 
Ptám se, proč se páni novináři nezajímají o to, kolik lidí ve skutečnosti u nás 
pracuje a kolik "lemplů" musí živit..? Přitom je to tak jednoduché. Produktivních 
lidí snad není ani milion. Tak každý z nás musí živit dalších devět. Když si jdu 
koupit po celodenní dřině do Globusu chleba, něco málo na něj a pití, protože na 
víc mi nezbude, může mě vzít čert, když vidím u kasy naše cikánské 
spoluobčany,/ ano cikány, neznám pojem ROM a neznají ho ani v jiných státech 
EU / jak sevesele baví u vozíků narvaných uzenými kýtami, kartony cigaret a 
dalšího pro 
mě pracujícího "nedostatkové" zboží.  
 
Věřte mi, že mám potom opravdu rudo před očima a říkám si, dokud budou jezdit 
cikáni s plnými vozíky a já jen s poloprázdným košíkem, tak vím, že si nemohu 
dělat žádné iluze, protože je něco shnilého ve státě Českém. Až to bude naopak a 
já potáhnu ten naplněný vozík a venku bude žebrat vyhublý cikán, tak budu 
vědět, že vláda kterou jsem volil udělala taková pravidla , aby má práce byla 
odměněna po zásluze a ti, co dělat nechtějí a nebudou se dostanou tam kam si 
pomohli sami. Ale to je asi dost naivní představa , že?  
 
Tak páni novináři, co vy na to? Témat, kterými by jste se měli zajímat je 
nepřehledná škála.Jenže je to o tom chtít a nebát se...a v tom to vězí. Proč se 
raději nezabývat "blbostma", hlavně, že se to čte! Je to rozhodně pohodlnější a 
není to nic proti ničemu. Myslím si, že takových jako jsem já, je 90% národa. Náš 
"český" problém je v tom, že o tom neumíme , lépe řečeno NECHCEME, mluvit a 
nazývat věci pravým jménem. Raději budeme strkat hlavu do písku do té doby 
než se v něm totálně udusíme. Přitom jediný moment, kdy náš národ umí ukázat 
svoji hrdost a dokáže držet opravdu pohromadě, povstat a vyjít s nadšením do 
ulic je MS v hokeji. Ale naší budoucnosti tím nijak nepomůžeme a chleba lacinější 
nebude, jestli vyhrajeme nebo ne. Každej se pak zas jen vrací opět do reality 
obyčejného člověka, žijícího často od výplaty k výplatě a za pochybnou 
budoucnost.  
Co se takhle vydat se stejným nadšením do ulic jako při MS, ale 
za naší lepší budoucnost a důstojný život ve vlastní zemi. Proto si to pojďme 
aspoň psát a třeba se nám podaří cestou mailů a dalších vymožeností dnešní 



doby, obejít ty zkorumpovaný grázly a vyburcovat v nás cestu k řešení, jak z 
tohoto českého svinstva ven..!!!  
Když to dokázali Arabové nebo na Islandu tak proč bychom to nemohli dokázat 
my? Už je na čase aby lidi dali jasně najevo, že s nima tahle ani žádná další vláda 
nebude zametat. Vláda a celý systém je zkorumpovaný jako hrom. Vždyť jde jen o 
jediné. 
 

Zbavit moci škůdce tohoto státu a nechat je uhradit veškeré škody, 
které tady za krátkých 20 let napáchali...nebo jsme zase ty ustrašený 

Český kůzlata jako za vlády komunistů? 
Komunisti byli smečka darebáků, ale kam se hrabou se svým troškařením na 
tento neskutečný trotlbatalión bez rozdílu partajního vyznání napříč politickým 
spektrem. Myslíte, že lidé budou opět zvonit klíči nebo vezmou do rukou vidle a 
baseballové hole? Skoro mne děsí zeptat se: "Nebo budou cvakat závěry zbraní?"  
 

Island model občanské revoluce Příkladná ukázka občanské revoluce, které se 
odehrály před dvěma lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit vládu a 

přepsat ústavu. Lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly 
znárodněny a bylo 

rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici, protože je to 
problém špatné finanční politiky, ne lidí. V nové ústavě bylo zakotveno, že 

občan je hlavní politickým protagonistou, nikoliv politik. Island je v 
současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti 

této moci, která dovedla jejich zem i celý svět ke krizi. Islandský model 
ukazuje, že politici musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou jednat v 

jejich prospěch. Ne strach o život, ale o svoji kariéru. 
+++++++++++++++++++++++ 

Pan predseda Rady RTVS, 
  
opakovane - v prilohe - posielam staznost na jednostrannu relaciu Madarsky magazin odvysielanu na STV2 viackrat jednostranne 
hagiograficky ospevujucu osobnost revizionistickeho politika Janosa Esterhazyho, minimalne styrikrat v letnom a predletnom obdobi 2011, 
ku ktorej som na rozdiel od Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktora konstatovala vyrokom v decembri 2011 jedoznacne porusenie zakona 
neobjektivitou vysielania, doposial po mnohych mesiacoch nedostal od Rady RTVS odpoved ani stanovisko ci sposob riesenia. Navrhoval 
som jednoducho podstatnu objektivnu diskusnu relaciu o JE v STV. Doposial sa tak, prekvapujuco nestalo. Hoci p.gen. riaditelka Zemkova 
mi listom priblizne v septembri 2011 diplomaticky a nejasne naznacila okrem pokarhania redaktorky Bardosovej sefom Madarskeho 
magazinu aj nejake riesenie. Teda opakovane ziadam stanovisko a doriesenie problemu Radou RTVS v ramci zakona o Rade RTVS i  
RTVS samotnej. 
Pozdravuje 
Viliam Jablonický 
Kapicova 4, 85101 Bratislava 
PS. V prilohe zasielam aj aktualne a zavazne kriticke stanovisko UZZNO k osobnosti Janosa Esterhazyho, ktore doposial v diskusii o nom, 
ci akomkolvek spravodajstve STV, ako viem, doposial, prekvapujuco tiez neodznelo.  

––––––––––––––––––– 

Rada RTVS a STV 
Rada pre vysielanie a retransmisiu SR 
Riaditeľka RTVS M. Zemková 
Sťažnosť na relácie Maďarský magazín a žiadosť o korekcie 
 V repríze relácie Maďarský magazín na STV 2 8.6.2011 o 16,30 sa cca medzi 5,30 až 12 
minúte uviedol absolútne skreslený a jednostranne obhajobný - hagiografický portrét Jánosa 
Esterházyho /redaktorka Kendy Éva/. Všeobecne síce Ágnes Bárdos uviedla, že Slováci a 
Maďari sa na jeho hodnotení nezhodnú, ale potom boli použité výlučne argumenty jednej strany, 
maďarskej - hoci aj medzi nimi sú ojedinelí historici s kritickým a faktickým pohľadom naňho - 
fundamentálnym zamlčaním odvrátených faktov za ktoré bol odsúdený a dodnes napriek 



mnohým úsiliam nerehabilitovaný! /Obdobne sa to deje pri inštalovaní jeho sôch po Slovensku a 
to nielen zrejme iba predbežne ostatnej nedávno v Košiciach!/ János Esterházy - J.E., odsúdený 
na doživotie bol prezentovaný iba ako obeť gulagu a čs. povojnového väzenstva, ktorý mal 
zomrieť vo väzení výlučne ako "martýr za ľudské a menšinové práva" /Pál Csáky v relácii/. 
Relácia jednostrannosťou skôr krypto ako priamo podnecovala, alebo aspoň minimálne 
obhajovala revizionistické tendencie, ktorých aktívnym vykonávateľom, hlásateľom i osnovateľom 
bol J.E. - teda "nevyhnutnosť" návratu slovenského územia pod "tisícročnú" svätoštefánsku 
veľkouhorskú /veľkomaďarskú/ korunu! Pritom J.E. má nielen mimoriadne a jedny z najväčších 
"zásluh" na vtiahnutie nacizmu do Strednej Európy, ale aj dočasné oklieštenie vtedajších južných 
teritórií Slovenska v Česko-Slovensku viedenským diktátom /"arbitrážou"/ a hortyovskou 
okupáciou 1939-1945, parížskou mierovou zmluvou po vojne navždy anulovanou ako neplatnou! 
 Pro - esterházyovská /kryptorevizionistická/ kampaň v Maďarsku i na Slovensku dokonca 
aj v RTVS a špeciálne STV opätovne pokračovala v ďalšej jednostrannej hagiografickej obmene 
predchádzajúcej relácie v tom istom Maďarskom magazíne na STV 2 s reprízou 3.8.2011. Opäť 
absolútne skratovito a tendenčne, dokonca zavádzajúco sa vytvárala nepravdivá mienka, že za 
postoj k protižidovskému zákonu v Slovenskom sneme sa dostal do väzenia a gulagu /sic!/! Iný 
redaktor ako v predchádzajúcej relácii tam uviedol, že "všetky slová, ktoré povedal a napísal sú 
dodnes platné platné" /sic!/ Teda nepriamo a skryte tvrdil, že aj početné antisemitské výroky, 
uvítacia reč J.E. pri okupačnom triumfálnom vjazde Hortyho do Košíc, všetky rokovania s 
vrcholnými nemeckými nacistami a talianskymi fašistami /ministrom Cianom/ v ktorých sa zasadil 
o odtrhnutie južných území Slovenska do hortyovského dočasného vojnového Veľkomaďarska 
1939-1945. Pritom v polo/tajných rokovaniach sa ako čs. a slovenský poslanec za maďarskú 
menšinu sa zasadzoval a neuspokojoval iba s maďarskými požiadavkami na Nové Zámky, 
Komárno, Šurany, Lučenec, či Košice, ale žiadal aj Nitru a Bratislavu i celé Slovensko, rovnako 
ako podkarpatskú Rus! O tom nebola doposiaľ minimálne v štyroch /!/ reláciach Maďarského 
magazínu vysielanom v Maďarčine a so slovenskými titulkami na STV 2 nepochopiteľne ani 
zmienka!!! 
 STV by v rámci korekcie a doposiaľ chýbajúcej objektivity mala uviesť minimálne 
vyváženú  diskusnú reláciu o Jánosovi Esterházym aj s najlepšími slovenským znalcami jeho 
biografie a "diela", prinajmenej historikom Ladislavom Deákom! Doplňovať by ho mohli prof. 
Šutaj, J. Vrábel, M. Zemko, A. Hrnko, I. Kamenec, J. Bobák, M. Lacko, či niekto iný z Ústavu 
pamäte národa a historických inštitúcií. Pritom z ÚPN by sa mohla uviesť aspoň /podstatná/ časť 
záznamu nedávnej verejnej diskusie o J.E! 
 Pripomínam, že Parížska mierová zmluva z roku 1947 prísne zakazuje všetkým aktérom, 
a nielen Maďarsku a maďarským, akékoľvek šírenie revizionistickej propagandy /voči svojim 
susedom/, čo sa, žiaľ, nedodržiava na mnohých úrovniach /vrátane aj iných médií a minoritných 
web stránok dokonca aj na Slovensku/! 
 Navyše opätovne pripomínam, že absencia objektívnych hlbších a početnejších 
historických /historicko-politicko-kultúrnych/ relácií k závažným dejinným, a nielen domácim 
udalostiam /a osobnostiam/ je stále zarážajúca a vyžaduje podstatnú dramaturgickú a koncepčnú 
kvantitatívnu i kvalitatívnu zmenu v STV, čo dokázalo aj nedávne absolútne okrajové programové 
reflektovanie smutného "jubilea" okupácie ČSR - Čiech, Moravy a Slovenska - vojskami 
Varšavského paktu, počnúc Sovietskym zväzom a nekončiac Maďarskom 21.augusta 1968!  
/Slovenský rozhlas ako súčasť RTVS bol tu tentoraz iba šťastnejšou výnimkou./ 
Viliam Jablonický, v.r. 
publicista, kritik, historik kultúry 

+++++++++++++++++++++++ 
Existencia elektronickej pošty má jeden nešvár - spam a otravovanie rôznymi nezmyselnými textami, ktoré adresát spravidla nechce 
dostávať, ale je nimi často bombardovaný. Neposielam svojim priateľom, ani neprajníkom podobné texty.  
 
Toto je prvý krát, čo som sa rozhodol text o ktorom som presvedčený, že má hodnotu na zamyslenie sa, ale predovšetkým nabáda na 
konanie, odoslať elektronickou poštou na viacero adries. 
 
Pozorujem totiž vo svojom blízkom i vzdialenejšom okolí nespokojnosť a bezradnosť nad vývojom spoločnosti u nás doma i všade vo 
svete. Zároveň však pozorujem, že ta nespokojnosť končí frflaním a prejavom bezmocnosti: Čo ja s tým môžem... 
 
Text francúzskeho diplomata Stéphana Hessela, ktorý vám zasielam dáva konkrétny návod, ako sa postaviť proti tomu, čo nás znepokojuje 
a je určený mladým, starším i najstarším čitateľom, občanom. Prajem príjemné čítanie. 
 



Priložený súbor som stiahol cez link stránke http://www.blisty.cz/art/62043.html kde je o zasielanom texte uverejnená i stručná informácia. 
https://webmail.stuba.sk/Session/28326-2TTKVMZZ4Ep0o4jPZonf/MIME/INBOX/58957-02-B/hessel-rozhorcete-se.pdf 

+++++++++++++++++++++++ 
Globálna finančná diktatúra a jej verní sluhovia 

v prílohe Vám posielam článok z ruskej internetovej stránky Fond strategickej kultúry, 
ktorý opisuje podstatu dnešnej globálnej politiky z hľadiska tých veľkých hráčov, ktorí 
skutočne hýbu svetovým dianím. Kto tvorí túto svetovú globálnu vládu? Citujem z tohto 
článku:  

 +++++++++++++++++++++++ 

„...na počátku 21. století se pány světa stali ti, v jejichž rukou jsou světové finance. Je to 
147 rodin, příbuzensky propojených, a kontrolujících světový finanční systém, emitujících 
dolar a jako chobotnice držících v sevření vládnoucí elity prakticky všech států. Základ 
této stínové globální vlády tvoří finančně-politické struktury Rockefellerů, Rothschildů a 
Vatikánu.“ 

         Koncom minulého roka mal pohreb jeden z verných služobníkov tejto globálnej 
svetovej vlády, Václav Havel. Tomu zodpovedal aj spôsob, ktorým si médiá, politici 
a cirkev (verní služobníci globálnej svetovlády) uctili pamiatku tejto osoby. Bol to 
Václav Havel, kto barbarskú vojenskú agresiu štátov pod hlavičkou NATO a následné 
bombardovanie Juhoslávie nazval „humanitárnym bombardovaním“.  

Svoju ruku k dielu tohto vojnového zločinu vtedy priložila aj vláda Slovenskej republiky 
na čele s Mikulášom Dzurindom tým, že otvorila vzdušný priestor Slovenskej republiky 
pre bombardéry NATO. Dzurinda vtedy zdôvodnil tento skutok slovami, ktoré sú 
uverejnené v jeho knihe Kde je vôľa, tam je cesta; Môj maratón, kde spomínajúc na 
vtedajšiu dobu na strane 48 píše: 

          „...Súčasťou mojej návštevy Talianska v apríli 1999 bolo aj stretnutie so štátnym 
sekretárom Vatikánu kardinálom Angelom Sodanom. Náš rozhovor sa vtedy nevyhol ani 
otázkam Kosova a leteckým úderom NATO v Juhoslávii. Našiel som v ňom – tam v srdci 
katolíckej cirkvi – plné pochopenie i oporu. Bez toho, aby som zverejňoval podrobnosti 
rozhovoru medzi štyrmi očami, postoje kardinála Sodana boli oveľa principiálnejšie  ako 
pozície mnohých západných politikov. Dodali mi vnútornú silu čeliť veľkému tlaku 
doma.“ 

 Stojí za pozornosť tá skutočnosť, že to bol práve kardinál Angelo Sodano, kto 20. 
Januára 2012 slúžil vo Vatikáne zádušnú omšu za „katolíka“ a „humanitárneho 
bombometčíka“ Václava Havla (odkaz napríklad tu: 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/256812-vatikan-usporadal-zadusni-msi-za-
vaclava-havla.html).  

 Nevieme, aké konkrétne „principiálne“ pozície zaujímal v čase bombardovania 
neposlušnej Juhoslávie kardinál  Sodano. Pamätáme si však na slová bývalej ministerky 
zahraničných vecí Albrightovej (osobne prítomnej na havlovom pohrebe), ktorá sa 
vyjadrila, že „...Srbi potrebujú trochu zbombardovať“. Vtedajší veliteľ NATO v Európe, 



Wesley Clark sa vyjadril ešte  principiálnejšie: „Zbombardujeme Srbov do doby 
kamennej“. 

Oficiálne stanovisko Vatikánu k bombardovaniu Juhoslávie je možné nájsť tu: 
http://www.orthodoxia.cz/rim4nato.htm. Ak si odmyslíme tradičné pokrytecké farizejské 
slovné cvičenia Rímskeho kléru, podstata tohto stanoviska je vyjadrená v tejto jedinej 
vete:  

          „...Svatý stolec chápe, že rozhodnutí zaútočit na Jugoslávii nebylo lehké a velmi 
lituje, že jugoslávská strana nepřijala mírové návrhy z Rambouillet a Paříže.“ 

 V tejto súvislosti si ešte v prílohe pripájam  postoj Vatikánu k zavraždeniu vodcu Lýbie 
M. Kaddáfiho pod názvom Svätá Stolica vydala vyhlásenie po smrti vodcu Líbye 
Kaddáfího. Z neho uvádzam dva citáty:  

 „Svätá stolica týmto vyhlásením formálne uznáva Prechodnú národnú radu (NTC) ako 
novú líbyjskú vládu a legitímneho zástupcu líbyjského národa“.   

„...kardinál Turkson, predseda Pápežskej rady "Iustitia et Pax" vyzval svetové 
spoločenstvo, aby neoslavovalo smrť bývalého líbyjského vodcu. "Každá strata ľudského 
života so sebou prináša smútok. Svet nemôže oslavovať smrť človeka, aj keď to bol 
zločinec" 

 Tieto vyhlásenia sú podobné tým, aké v súvislosti s osobou Kaddáfiho prezentoval 
Václav Havel (odkaz tu: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7353-humanitarni-
bombardak-havel-opet-za-bukem-vypousti-bohatyrske-psouky-i-klaun-ma-ve-svete-vetsi-
slovo-nez-on.aspx), ktorý na adresu lýbijského vodcu povedal :  

 "Osobně jsem ho měl za komického klauna. Vlastně celý svět ho měl za podivínského 
šaška. A celý svět se mýlil. Ukázalo se, že to je šílený zločinec.“ 

Vyzerá to tak, že medzi oficiálnymi vyjadreniami Vatikánu a vyhláseniami  „katolíka“ 
 Havla panuje v niektorých zásadných otázkach podivuhodná významová zhoda. 

 Cirkus, ktorý zabezpečila mediálna, politická a cirkevná sféra v Čechách a vo svete 
okolo úmrtia tohto verného služobníka globálnej finančnej diktatúry je teda 
pochopiteľný. Takých ako Havel dnes nebudú súdiť, preklínať,  ani vešať, ani lynčovať. 
Takých je treba si ctiť a zbožňovať. Pre takých dnes platia slová herečky Květy Fialovej, 
ktoré predniesla na havlovu adresu v Národnom divadle pri akcii Pocta Václavu Havlovi, 
keď sa 30. Januára 2003 lúčil s aktívnou politickou kariérou :  

 „Beránek boží, který snímá hřích světa, Beránek boží, který sníma hřích této země.“ 

+++++++++++++++++++++++ 



Globální finanční diktatura a Írán 
Publikováno 25.1.2012 |  

Západ, po skoncování s poslední obětí – Libyjskou džamahírií – se chystá na zničení 
dalších států. K oněm „dalším“ patří Sýrie a Írán. U Sýrie ne vše probíhá hladce: zaprvé 
prezident Sýrie Bashar Assad předložil syrské veřejnosti balíček skutečně neodkladných 
reforem; zadruhé Rusko a Čína zablokovaly přijetí rezoluce RB OSN o Sýrii, která 
hrozila tím, že se v této zemi zopakuje „libyjský scénář“. Proto bylo třeba proti-syrskou 
operaci korigovat za pochodu a vsadit především na rozpad republiky zevnitř, za pomoci 
západních zvláštních služeb, zahraničních žoldáků a místní „páté kolony“. Také v Íránu 
se pokusili provést revoluci, ale Peršané, kteří mají zkušenosti s vměšováním ze 
zahraničí, dokázali zorganizovat opozici, a sankce, i když zemi brání žít normálně, nejsou 
zdaleka smrtelné. Tím spíše zkušenosti s „demokratizací“ Iráku a Libye vedly v Íránu k 
vystřízlivění dokonce i pro-západních sil.  

Po uměle vyvolaném rozpadu SSSR se svět posunul k jednopolárnosti, ale ne k takové, o 
které psali anglosaští geopolitici A. Mahan, H, Mackinder, N. Spykman a další. Ti přišli s 
koncepcí světovlády západních námořních velmocí – USA a Británie, ale na počátku 21. 
století se pány světa stali ti, v jejichž rukou jsou světové finance. Je to 147 rodin, 
příbuzensky propojených, a kontrolujících světový finanční systém, emitujících dolar a 
jako chobotnice držících v sevření vládnoucí elity prakticky všech států. Základ této 
stínové globální vlády tvoří finančně-politické struktury Rockefellerů, Rothschildů a 
Vatikánu. Již na počátku 20. století se sešli na jednom z amerických ostrovů američtí 
finančníci a přijali tam tak zvaný „plán Marburg“, jehož podstata byla vyjádřena 
následujícím výrokem: Moc je zboží, ale velmi drahé, proto musí mít moc ti nejbohatší, a 
světová moc musí patřit mezinárodním finančníkům. Plány jim překazil Sovětský svaz. A 
po jeho odstranění byla cesta ke světovládě otevřená. Dnes je hlavním subjektem světové 
politiky globální finanční oligarchie, která vytvořila architekturu finančních center, 
nadnárodních a národních bank, výkonných struktur (MMF, SB), vlastní tiskárny peněz 
(Fed), sítě vědecko-prognostických institutů a tajných politických štábů. V zájmu moci 
finanční oligarchie se realizuje řada globálních úkolů, kdy k nejzávažnějším patří: 

• učinění z peněz smysl života člověka a aktivit státu a společnosti; 
• pevné svázání všech ostatních měn a celé světové ekonomiky s americkým 

dolarem; 
• otevření hranic pro volný pohyb dolaru a za něj získávaného zboží a služeb; 
• vytvoření a dosazení k moci místních podřízených „elit“, které budou donuceny 

jednat podle tvrdě stanovených pravidel v zájmu globální finanční komunity; 
• nastolení totální kontroly nad ekonomickými a politickými aktivitami každého 

člověka, firmy a státu. 

Arzenál prostředků globální finanční diktatury je obrovský – vydírání, podplácení, 
bankroty, uvěznění, vražda, diskreditace, krize, revoluce, likvidace států, teror a války. 
Pro vystižení podstaty tohoto strašného systému se lépe hodí „globální finanční 



diktatura“, jejíž ideologií je fašismus. Stěžejní ideou působení této formy moci je, že za 
peníze lze vše. Aby to nevypadalo, že jsem si výše uvedené vymyslel, odkážu na výroky 
několika amerických prezidentů – jak zavražděných, tak sešlých přirozenou smrtí. 

„Na celém světě proti nám stojí monolitní nemilosrdné spiknutí, které tajně rozšiřuje 
sféru svého vlivu, invaze neprovádí vojensky, ale svrháváním států, místo voleb a 
svobody zastrašuje. A tento systém, který zmobilizoval obrovské lidské a materiální 
zdroje, vytvořil vysoce efektivní mašinérii, která provádí vojenské, diplomatické, 
výzvědné, ekonomické, vědecké a politické operace.“ 

To řekl John Kennedy v projevu k americkému lidu a 22. listopadu 1963 byl veřejně před 
televizními kamerami zastřelen. Aby už nepromluvil. Něco podobného tvrdil Abraham 
Lincoln. Aby se vyhnul diktatuře bankéřů, Lincoln rozhodl vrátit tištění peněz do rukou 
státu, načež Rothschild prostřednictvím svých novin Times of London sdělil: „Tato vláda 
musí být zlikvidována.“ Což se i stalo. Abraham Lincoln byl zavražděn. A zde je výrok 
Woodrow Wilsona, amerického prezidenta v letech 1913 – 1921: 

„Již nejsme vládou z vůle lidu, již nejsme vládou volenou většinou, ale vládou ovládanou 
malou skupinkou lidí.“ 

A ti, kterým byla tato slova určena, podstatu své moci ani neskrývali. Ředitel Bank of 
England v letech 1928 – 1941, sir J. Stamp řekl: 

„Současný bankovní systém vytváří peníze z ničeho… Lichva byla vymyšlena zvůlí a 
zrozena nectností. Bankéřům patří celý svět… Když jim tuto velkou moc seberete, ale 
necháte jim pravomoc vytvářet peníze škrtem pera, skoupí si svět pro sebe opět.“ 

Od 90. let probíhá čistka od všech lidí podporujících socialistický experiment a všech, 
kdo nesouhlasí s globálním světovým řádem, postaveným na všemocnosti nevelké 
skupiny bankéřů. Jugoslávie byla zlikvidována kvůli tomu, že se pokusila o vlastní cestu 
rozvoje, kdy kontrolovala svůj finanční systém a oběh dolaru v zemi, zatímco celá 
Evropa byla již vtažena do řad finančního impéria. Irák Saddama Husseina se také 
pokoušel vytvořit arabský socialismus, zrušil platbu za ropu v dolarech a celkově byl 
poměrně samostatný. A Muammar Kaddáfí se pokoušel zorganizovat Africkou unii a 
zavést na kontinentu vlastní měnu – zlatý dinár, a chtěl dokonce vytvořit společné 
ozbrojené síly Africké unie. Vlastní cestou se pokouší jít Sýrie, a proto je proti ní vedena 
komplexní operace s cílem svrhnout režim, a proto bylo na její území propašováno přes 
dva tisíce cizích ozbrojených žoldáků, američtí a evropští diplomati otevřeně vyzývají 
„opozici“, aby s vládou nevyjednávala, nediskutovala návrhy reforem a neskládala 
zbraně. Finančním diktátorům vyhovují režimy typu režimů v Perském zálivu, které mají 
své miliardy uloženy v amerických bankách a jsou ochotny splnit jakýkoliv příkaz, nebo 
země nacházející se v permanentní vnitřní válce, jako Somálsko, Afghánistán a Irák. 

Na Wall Street chápou, že dnes je v regionu „Velkého Středního východu“ hlavním 
odpůrcem globální finanční diktatury Írán. O nezávislost se pokusilo Turecko, ale zdá se, 
že u premiéra Erdogana, a obzvláště u ministra zahraničí Davutoglu, byly zvoleny účinné 



nátlakové prostředky a dnes se Ankara pilně účastní destrukce Sýrie a podporuje sankce 
proti Íránu. Proti Íránu byla spuštěna operace s cílem zlikvidovat jeho samostatnost v 
zahraniční a vnitřní politice, zlikvidovat ostrov stability v „oblouku nestability“ od 
Balkánu po Pákistán, a potrestat ho za odmítnutí podvolit se „globálnímu hegemonu“. 
(Mimochodem, Írán také ignoruje americký dolar, a už toto je ortel smrti). Nicméně 
operace proti Íránu je těžší oříšek, než bylo zničení Libye. Metoda volného lovu letectva 
NATO zde nebude mít patřičný účinek. Navíc evropská populace nechce další výdaje a 
oběti, protože žije v těžké finančně-ekonomické krizi. A situace pro zákulisí světových 
financí se vyostřuje: oslabuje se dolarová zóna coby zdroj moci a nástroj světové moci; 
začal globální odpor proti moci oligarchie pod heslem „Okupuj Wall Street“. Navíc je 
zde silný nástup Číny, podpořený ekonomickým a vojenským posílením Indie, 
integračními procesy v latinské Americe, vyvářením nových struktur mezinárodní 
integrace (SCO, BRICS) a aktivizací ASEAN, APEC atd. Ale i ruská vláda se mlčky 
staví proti diktatuře Rockefellerů a Rothschildů a usiluje o nezávislost na světových 
finančních centrech. Proto je třeba silného komplexního útoku, který by snížil hrozbu pro 
dolar a jeho vlastníky, silně by oslabil konkurenci (Čínu a Evropu) a demonstroval by 
„nezlomnou sílu“. 

Zdá se, že rozhodnutí o operaci proti Íránu již padlo. Pro zpracování amerických 
daňových poplatníků a mezinárodního veřejného mínění byla vybrána zpráva IAEA, ve 
které je, na základě údajů bůhví čí rozvědky, Írán líčen jako země pracující na výrobě 
vlastních jaderných zbraní. Za iniciátora útoku byl vybrán Izrael, protože Nobelova cena 
míru B. Obamy v tom americké vládě brání, obzvláště v předvečer prezidentských voleb. 

Proto bylo rozhodnuto obětovat blahobyt izraelských občanů, kteří byli zastrašeni 
možnou ztrátou jaderného monopolu v regionu. A tak izraelská elita a média, po obdržení 
příkazu „velkého bratra“ z Wall Street, již začala vřeštět o íránské jaderné hrozbě a 
akutní nutnosti preventivního jaderného útoku na „jaderný islamismus“. Což je možná i 
celkem pravděpodobné. A proč ne? Kdo proti tomu může něco vážně namítnout? 
Mýtinky a demonstrace vyřeší policie. Svět je jednopolární, je v moci peněz. Svědomí a 
morálka v něm neexistují. Neexistuje ani mezinárodní právo, stejně jako všechny ostatní 
atributy bipolárního uspořádání světa. Írán může zůstat osamocen, stejně jako zůstal 
osamocen Irák, Libye, Jugoslávie… Leda by vůdce Severní Koreje poslal své vojáky, což 
by samozřejmě situaci nezachránilo. Írán má dobrou armádu, ale ta se nemůže rovnat 
americké vojenské mašinérii. Tím spíše, pokud operace začne řadou izraelských 
jaderných útoků. Odpor vedený metodou klasické obrany povede k porážce Peršanů: 
nepřítel má drtivou technickou převahu. Jiná věc je asymetrická komplexní odpověď, 
která způsobí agresorovi nepřijatelné ztráty. Tedy povede k hromadám mrtvol a destrukci 
na straně nepřítele a na jeho území; povede k ohrožení existence státu Izrael. Mají 
takovou odpověď Peršané připravenou? Nevím. A jsou tu další otázky. Chápe Peking, že 
útok na Írán je útokem na budoucnost Číny a na dynamiku jejího rozvoje? Válka, tím 
spíše jaderná, přeruší dodávky blízkovýchodní ropy do Číny – se všemi z toho 
plynoucími důsledky. Evropa může po troškách dostávat ropu za 300-400 dolarů za barel, 
což také vyvolá kolaps Evropské unie a rozpad eurozóny. Takže se mimo vojenské 
porážky Íránu plánuje také útok na základní geopolitické nepřátele světovládců – Čínu, 



Evropu, Indii. I ve světě islámu, který přijde o přísun petrodolarů, se zpomalí rozvoj, a 
jak sní objednatelé války, sníží to jeho revoluční aktivity. 

Nicméně v minulosti ani jeden z plánů fašismu nebyl realizován. To, že si současná 
světová finanční elita vzala na pomoc fašismus, jako ideologii a metodu řízení, u 
specialistů pochyby nevyvolává. Je zde popírání mezinárodních norem, pokusy o 
překreslení mapy světa podle vlastí šablony, ignorování přírodních zákonů a sociálního 
rozvoje, sázení na drzost, sílu a nacismus. Navíc je zde snaha zbavit se miliard „podlidí“. 
A to je fašismus. Nicméně pohlédneme do historie a uděláme prognózu budoucnosti. 

Systémová krize dřevního kapitalismu začátku 20. století vedla zaprvé k revoluční situaci 
v Rusku a v Evropě; zadruhé, vyvolala dvě světové války, v jejichž důsledku byly 
všechny fašistické režimy rozdrceny; zatřetí, silně se změnil řád světa: svět se stal 
bipolárním, vyrovnanějším, spousta národů a zemí dostala možnost vybrat si cestu svého 
rozvoje, rozpadl se koloniální systém. V tom všem je patrná objektivní zákonitost rozvoje 
lidstva. A znamená to, že i současné pokusy vnutit lidstvu model finančního fašismu jsou 
odsouzené k neúspěchu. Nicméně aby zvítězily zdravé síly, je potřeba času a obětí. 
Předpokládám, že Írán svým postavením se neofašismu položí první základní kámen 
budoucího vítězství. Jeho příkladu budou následovat další země. Východ a anti-
globalistické síly na západě si uvědomí nutnost organizované ofenzívy proti finančnímu 
fašismu. Mezi těmito silami se objeví vůdčí civilizace, která lidstvu předloží nový model 
uspořádání světa, smysl štěstí pro každého člověka, nový souhrn pravidel civilizovaného 
soužití, harmonického soužití s přírodou a vesmírem. Tímto vůdcem se stane Rusko. To 
má historickou zkušenost s řešením všelidských problémů, má silný duchovně-
intelektuální potenciál a posvátný ekumenický úkol. Amerika, která posloužila jako tělo 
nového fašismu, utrpí v gradující potyčce nejvíce, protože v sobě nahromadila celkem 
mnoho negativní energie a zlo vždy přitahuje pohromy. 

http://www.fondsk.ru/  

Autor: Leonid Ivanov   

Překlad článku Глобальная финансовая диктатура и Иран 
Vyšlo: http://www.zvedavec.org/globalni-financni-diktatura-a-iran.htm 

+++++++++++++++++++++++ 
Svätá Stolica vydala vyhlásenie po smrti vodcu Líbye Kaddáfího  
P:3, 21. 10. 2011 15:01, ZAH 
 
Vatikán, 21. októbra (RV) – Tlačová kancelária Svätej Stolice vydala vyhlásenie po smrti 
líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. TK KBS prináša vyhlásenie v celom znení.  
 

„Správa o smrti plukovníka Muammara Kaddáfího uzatvára príliš dlhú a tragickú fázu 
krvavého boja za odstránenie tvrdého a tyranského režimu. Táto dramatická udalosť nás 
opäť núti zamyslieť sa nad cenou nesmierneho ľudského utrpenia, ktoré prináša nástup a 
pád každého systému, ktorý nebol založený na rešpektovaní ľudskej osoby, ale na 



uzurpovaní si moci. Teraz dúfame, že líbyjský ľud bude ušetrený ďalšieho násilia kvôli odvete 
alebo pomste, a že nová vláda podnikne čo najskôr potrebné kroky pre upokojenie a obnovu 
krajiny, pre začlenenie na báze spravodlivosti a práva. Veríme, že medzinárodné spoločenstvo 
bude odhodlané veľkoryso napomáhať obnove krajiny. Malá katolícka komunita bude zo 
svojej strany naďalej ponúkať svoje svedectvo a svoju nezištnú službu najmä v oblasti charity 
a zdravotníctva a Svätá stolica sa bude aj naďalej angažovať v prospech líbyjského ľudu 
prostriedkami, ktoré má k dispozícii v oblasti medzinárodných vzťahov, v duchu podpory 
spravodlivosti a pokoja.“ 
 
V dokumente sa ďalej uvádza prax Svätej stolice v nadväzovaní diplomatických vzťahov so 
štátmi. 
Svätá stolica týmto vyhlásením formálne uznáva Prechodnú národnú radu (NTC) ako novú 

líbyjskú vládu a legitímneho zástupcu líbyjského národa.  
Apoštolský nuncius na Malte a v Líbyi, mons. Tommaso Caputo, vyjadril želanie mierového 
a harmonického rozvoja líbyjského národa, ktorý bol vystavený veľkému utrpeniu. "Násilná 

smrť Muammara Kaddáfího je dramatickou udalosťou a vyžaduje našu úctu", dodal 
vatikánsky vyslanec.  

Rovnako kardinál Turkson, predseda Pápežskej rady "Iustitia et Pax" vyzval svetové 
spoločenstvo, aby neoslavovalo smrť bývalého líbyjského vodcu. "Každá strata ľudského 

života so sebou prináša smútok. Svet nemôže oslavovať smrť človeka, aj keď to bol 
zločinec", povedal ghanský kardinál. 

+++++++++++++++++++++++ 

25.1.2012 

Židovské nebe 
 

sv. Maximilián Kolbe 
 

(…) Podívejme se teď, jak vypadá nebe židů, po kterém dychtí a o které přes celý svůj 
život židé usilují. Zeptejme se především chasidského žida, tj. pobožného žida, kdo se 
nachází v židovském nebi? Hned nám odpoví, že tam jsou všichni lidé, které miloval 

během svého života a není tam nikdo, kým opovrhoval a koho ve svém životě nenáviděl. 
Proto teda v židovském nebi není Pan Ježíš Kristus, ani Boží Matka, ani sv. Josef, ani 
žádní svatí, které uctívají křesťané. A to je teda peklo. V židovském nebi nejsou lidé, 

kteří ve svém životě milovali Pana Ježíše a Nejsvětější Pannu Marii. A to je teda peklo. V 
židovském nebi nejsou lidé, kteří poslouchali Církev, věřili v Evangelium a přijímali sv. 

Svátosti. A to je teda peklo. V židovském nebi není nikdo, kdo žil i umíral v lásce ke 
Kristovu Kříži. A teda je to peklo. V židovském nebi není nikdo, kdo žil pobožně nosíc 
škapulíř a modlil se Růženec. A to je teda peklo. V židovském nebi není nikdo z těch, 

kteří poslouchali Církev a chodili na Mši svatou, kázání, katechizmy či pobožnosti. A to 
je teda peklo. 

Nakonec v židovském nebi není nikdo z těch lidí, kteří žijíc pobožně a střízlivě, žehnali 



se často znakem svatého Kříže a zohýbali svá kolena před Ukřižovaným. A to je teda 
peklo. Víme tedy, kdo není v židovském nebi. Teď se podívejme na to, kým je naplněné 

židovské nebe. Nejprve tam jsou všichni židé, kteří v celém svém životě pohrdali 
Kristem, Nejsvětější Pannou Marii, Křížem a nechtěli se obrátit. A to je teda peklo. 

V židovském nebi jsou všichni milovníci a přátelé židů, kteří je následovali ve všech 
špatnostech a o Pana Ježíše ani Evangelium nedbali, oni poslouchali židy a věrně jim 

sloužili. A to je teda peklo. 
V židovském nebi jsou ti, kteří vůbec nehleděli na přikázání Boží, ale za to byli 

připravení plnit každý příkaz žida. A to je teda peklo.V židovském nebi jsou ti, kteří 
nelačněli po Církvi, Mši svaté ani Svátostech, za to měli moc rádi kořalku a pitky. A to je 

teda peklo. 
V židovském nebi jsou ti, kteří k Božím ctnostem, Růženci a katechizmu cítili velký 

odpor, ale za to propadali proklínání a různým zlostem. A to je teda peklo.V židovském 
nebi jsou ti, kteří nenáviděli Boží služebníky, za to milovali celým srdcem ďábelské 

služebníky, židy. A to je teda peklo. V židovském nebi jsou ti, kteří nechtěli nosit svatý 
škapulíř, ale sami zbavení Božích milostí raději druhé přiváděli do morální a materiální 

bídy. A to je teda peklo. 
V židovském nebi jsou všichni ti, kteří nesnášeli svaté obrazy Páně, ale za to si vážili 
různé pekelné a ďábelské obrazy. A to je teda peklo.V židovském nebi jsou ti, kteří 

nechtěli pokleknout a vzdát poklonu Panu Ježíši skrytému v Nejsvětější Svátosti, za to se 
klaněli a padali před těmi, v jejichž srdcích přebývali zlí duchové. A to je teda peklo. 
Je tedy z toho jasně vidět, že židovské nebe, do kterého jdou po smrti všichni nevěrní 
židé, a kam vedou všechny lidé, které je následují, není nic jiného než nejhlubší peklo 

hořící mocným ohněm.Nebe, ve kterém není Ježíš, Boží Matka, svatí apoštolové, 
mučedníci, ani vyznavači, jenom duchové a lidé nenávidějící Ježíše, našeho Boha a vše, 

co je Ježíšovo, to je jednoduše peklo. 
Fragment z knihy: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], s. 27-34. 

Přeloženo M. podle: http://breviarium.blogspot.com/2011/01/kazanie-sw-maksymiliana-
marii-kolbe-na.html  

+++++++++++++++++++++++ 
Prečo sa verejnosť aj dnes musí vzdávať moci? 

14. januára 2012 
(Príspevok do Stálej konferencie Panslovanskej únie) 

www.pansu.sk  
 Bieda, obluda, ktorá sa vynorila aj v 21. storočí, žije spolu s neuveriteľnou 
hojnosťou. Už som o tom písal v rôznych denníkoch až kým mi články neprestali 
uverejňovať. Pokladám to za likvidáciu demokracie. Má už veľmi veľa definícií. Aj tak 
ju bijú už od jej vzniku. Demokracia by nemala pripustiť priepasť medzi jej zásadami a 
realitou, dovoliť oddeliť zásady a činy. Ilustruje ich kauza Gorila. Rozpadáva sa trh, až 
na finančné trhy; v mizérii je vlastníctvo až vraj na 50 koncernov, z ktorých sú 
najmocnejšie banky a poisťovne. Písalo sa o tom aj v SME. Rozpadá sa sociálny štát, ako 
o tom píše T. Sarazin v diele Nemecko pácha sebevraždu. Privatizácia, neobmedzené 
pozitívum, zbožňovaná idea ekonómov nežnej, už zachvacuje aj zdravie, akoby si človek 



išiel na trh kúpiť telo s jednou rukou. Máme odsúdených na hojnosť a menšine menšiny 
dovoľujeme poškodzovať verejné blaho pre jej vlastné obohacovanie – eklatantne to 
hovorí u nás postavenie a štruktúra orgánov a plasticky strana, ktorá vraj má 270 členov. 
Oni si vôbec neuvedomujú, že ostatní sú uzavretí v ovzduší slobody. Nemali by sa 
privatizovať straty a socializovať zisky? To by neprijali trhy. A vlády, ako sme teraz 
skoro denne počúvali, by mali „upokojiť trhy“. Aj o tom som už písal. Televízie nám 
ukazujú, že spoločenským ideálom je Miss. O nej hovoria, čo je, ako sa oblieka, ako sa 
šminkuje, a teda ona spotrebuje veľa, čo finančným skupinám vyhovuje. To, že sa vedec 
utápa v biede a výsledky jeho práce uľahčujú prácu, či uzdravujú chorého nie je 
zaujímavé. To je zlé, lebo ešte aj tí penzisti sa dožívajú dlhého veku. 
 Neprístojnou a nenáležitou sa stala otázka, kde to ideme, kto nás to vedie, kde 
chamtivci získali bohatstvo, kto sa postaral o ukradnutie národného bohatstva, atď. 
Sľubovali nám poskytnutie rovnocenných možností, či už sa týkali osobných práv, 
životných šancí a zdrojov. Všetci vraj máme rovnaké záujmy. A kde sa to dostalo? 
Vraždy a škaredosti. Rozporné víťazstvo. V povodni materiálnych rozkoší plávajú 
bezdomovci zoči-voči smrti. Je to nielen nenávideniahodné, ale hlavne 
poľutovaniahodné, čo tvrdil Pascal. Naprieč inštitúciou zvanou úver si vraj vyberiem 
cestu svojej budúcnosti – spravidla exekúciu. Máme však reality-show. Zisťujeme, že 
človek neuspel v živote a v práci a zaslúži si vybojovať miesto v žiari reflektorov za cenu 
urážok a zosmiešňovania. Ozaj výhra ľudstva! A ešte nás po vypuknutí krízy v roku 2006 
zrazu začali presviedčať, že všetci sme si žili nad pomery. Dobre, že k tomu nepripojili, 
veď každý je chamtivý. Ale nikdy sme sa nedozvedel ani doma ani v iných krajinách EÚ, 
že ak máme HDP 65 miliárd eur tak to je príjem krajiny a koľko z toho dostali 
domácnosti, koľko podniky a koľko vláda. Nik iný na Slovensku nemôže mať príjem. A 
pritom je to základná rovnica rovnováhy ekonomiky. Peniaze, ktoré natiekli majetným 
nezveľadili zdroje slovenskej ekonomiky, ale išli do lukratívnych pozemkov určených na 
výstavbu honosných domov a do lukratívnych obchodov finančných skupín a do 
dovoleniek na neznámych ostrovoch, a do súkromných lietadiel. Krajiny dostávajú 
„záchranné balíčky“. To je riešenie? Môže krajina skrachovať a Wall Street nie? Otázka, 
čo chceme robiť pre spoločnosť je hriechom. Hoci ju dosť dávno položil aj prezident J. 
F. Kenedy. 
 V minulosti sa ľudia vzdali moci v prospech strán. Ale veď demokracia je vláda 
ľudu. Nenastal čas, aby verejnosť vzala moc do svojich rúk? Strany boli plodom 
minulého vývoja civilizácie. Kybernetika zmenila svet. Ľudia už chcú voliť cez internet. 
Prečo by mali voliť zo sortimentu strán, ktoré si delia aj tých čo nevolili? Nepotrebujeme 
„demokraticky“ zvolených zástupcov ponúknutých zlým výberom v stranách. Existuje 
pravda a kde je? To sa musíme spýtať v dnešnej demokracii. Dnes je pred nami otázka: 
ako je možné vytvoriť také inštitúcie, ktoré by minimalizovali nebezpečie hroziace od 
zlých vládcov? Strany sú zbytočnosť. Prečo sa verejnosť aj dnes musí vzdávať moci? 
V Panslávii píšem pre tých, ktorí v mojich úvahách nachádzajú silu nevzdať sa. 
Prof. J. Husár 

+++++++++++++++++++++++ 
Islandský recept na krízu 
v prílohe Vám posielam článok naskenovaný z januárového časopisu Nota bene. Terajší 
primátor hlavného mesta Islandu Reykjavíku išiel na to v politike po novom: s humorom. 



A uspel! Zdá sa, že Islanďania naozaj vsadili na zmenu a táto zmena im zatiaľ priniesla 
zlepšenie života na ich ostrove a sympatie mnohých ľudí vo svete. 
 

TAKÝ NORMÁLNY MIMOZEMŠŤANTAKÝ NORMÁLNY MIMOZEMŠŤANTAKÝ NORMÁLNY MIMOZEMŠŤANTAKÝ NORMÁLNY MIMOZEMŠŤAN    GNARRGNARRGNARRGNARR 

SEVERSKÝ LIEK NA KRÍZU 

„tím hlbšie si ponorený v bahney rým viac sa potrebuješ smiať, „tím hlbšie si ponorený v bahney rým viac sa potrebuješ smiať, „tím hlbšie si ponorený v bahney rým viac sa potrebuješ smiať, „tím hlbšie si ponorený v bahney rým viac sa potrebuješ smiať, 

odkazuje Jan Gnarr, primátor Reykjaviku, hlavného mesta odkazuje Jan Gnarr, primátor Reykjaviku, hlavného mesta odkazuje Jan Gnarr, primátor Reykjaviku, hlavného mesta odkazuje Jan Gnarr, primátor Reykjaviku, hlavného mesta 
Islandu. Islandu. Islandu. Islandu. Preč    so smrteľne nudnou dôležitosťouso smrteľne nudnou dôležitosťouso smrteľne nudnou dôležitosťouso smrteľne nudnou dôležitosťou. Viere 
úprimnosti úprimnosti úprimnosti úprimnosti a zábavy do politiky. Aj taktoa zábavy do politiky. Aj taktoa zábavy do politiky. Aj taktoa zábavy do politiky. Aj takto    

Po škandalóznom krachu troch najväčších bánk sa v roku 

2008 islandská ekonomika zrútila. Pod nohami zadĺžených 

Islanďanov sa navyše zatriasla zem, Eyjafjalla sa prebudila 

a začala chrliť popol do sveta. Kríza - čas, keď zo svojich 

dier vyliezajú diktátori a iní pomätenci. Príbeh jóna Gnarra 

však ukazuje, že história sa opakovať nemusí a hrdinovia 

často prichádzajú v tých najprekvapivejších podobách. 

Jednoducho najlepší 

V roku 2009, šesť mesiacov pred mestskými voľbami, 

známy islandský komik jón Gnarr založil so svojimi 

priateľmi politickú stranu nazvanú Najlepšia strana (Besti 

flokkurinn). „Povedal som si, že je načase, aby som začal 

zarábať poriadne peniaze," tvrdil Gnarr so smrteľne 

vážnym výrazom televíznym reportérom. Dodával, že v 

týchto ťažkých časoch chce samozrejme zabezpečiť dobre 



platené miestečko nielen sebe, ale aj svojej rodine a 

známym. 

Strana s heslom „Všetko možné pre nešťastných," 

sľubovala svojim voličom: otvorenú korupciu, polárneho 

medveďa do reykjavíckej zoo, zdarma uteráky do každej 

plavárne a Disneyland, kde by sa každý nezamestnaný 

mohol zdarma odfotiť s Mickey mousom. Nechýbali ani 

biznis nápady, ktoré by naplnili mestskú kasu, napr. 

vybudovať na Islande lukratívnu väznicu pre „biele goliere" 

z celého sveta. Najlepšia strana tiež sľubovala, že 

poriadne zatočí s politikmi a bankármi obvinenými za 

národný krach. „Doba je ťažká, je čas na poriadne jarné 

upratovanie!" plamenne rečnil jón Gnarr. Veľké 

upratovanie už bolo v tom čase v plnom prúde. Občianske 

protesty viedli k odstúpeniu vlády a k znárodneniu bánk. 93 

% občanov v referende odmietlo splatiť dlhy, ktoré 

spôsobili špekulanti a slabý systém kontroly. Vláda bola 

donútená začať vyšetrovanie zodpovednosti za vzniknutú 

krízu. Finálna správa vyšetrovacej komisie bola tak napäto 

očakávanou udalosťou, že v čase jej priameho prenosu 

firmy a kancelárie na hodinu zavreli. Hoci obsah odhalenia 

obrovskej korupcie v bankovom sektore o spoluvine poli-

tických lídrov či nekompetentnosti finančných regulačných 

systémov príliš neprekvapil, správa komisie Islanďanmi 

otriasla. Hnev občanov začal narastať.  

Následkom správy sa nezvýšila ochota občanov splácať 

dlh, ktorý dvakrát v referende odmietli. Objavil sa však aj 

nečakaný vedľajší efekt, ktorého následky boli pre 



mnohých aktívnych politikov, ale aj bežných občanov, 

prekvapivé. 

Fenomén Gnarr 

Strana Besti flokkurinn začala s dvomi percentami 
preferenčných hlasov. Medzi Islanďanmi vládlo znechutenie 
z bezbrehého kapitalizmu a z celého politického systému, 

ktorý krach dopustil. Spolu s hnevom občanov 

exponenciálne rástla aj podpora Najlepšej strane. Po 

zlyhaní skúsených politikoch, bola strana, ktorá nemá 

odpoveď na všetko, veľkým osviežením. 

Podľa islandskej blogerky Notsilvie Najlepšia strana 

ukázala zrkadlo nielen politikom, ale aj voličom, ktorí na 

hlúpe sľuby naletia. V role politického imbecila dával aj Jón 

Gnarr korektné sľuby a ľúbivé slogany. Len v druhej 

polovici vety všetko akoby pokazil. „Rád sa hrám na 

blbečka," vraví. Napríklad v predvolebnom shote sa 

zastrájal: „Teraz je čas sa rozhodnúť. Poraďte sa s rodinou 

a známymi, či chcete jasnú a žiarivú budúcnosť s 

Najlepšou stranou alebo chcete, aby bol Reykjavik 

zničený!" „Génius," obdivne vzdychali mnohí. „Zábava je to 

dobrá, ale... čo ak vyhrajú?" pýtali sa ďalší. Strana okrem 

programových vyhlásení typu „viac počúvať ženy a starých 

ľudí" žiadnu jasnú platformu neponúkala. Nie všetci 

občania boli odviazaní z toho, že sa moc dostane do rúk 

muža, u ktorého nikdy nebolo jasné, kedy vtipkuje a kedy 

nie. Haukur S. Magnússon z internetového magazínu 

Reykjavik Grapevine napísal: „Sprivatizujú sociálny systém 

alebo predajú všetky elektrárne Montymu Burnsovi 



(postava z amerického seriálu Simpsonovci - pozn.red.)? 

Ako to máme vedieť? Zrazu to znelo strašidelne." 

S Najlepšou stranou nebola ani tesne pred volbami 

rozumná reč. Na otázku, s akými stranami bude po zvolení 

spolupracovať, Gnarr rezolútne vyhlásil, že je to v podstate 

jedno, lebo nejde o stranu, ale o ľudí. No za žiadnych okol-

ností nebude spolupracovať s nikým, kto nevidel aspoň 

päť sérií z TV seriálu Wire. Voličov jeho strany neodradila 

ani neskrývaná nevedomosť v kľúčových otázkach: Čo 

chcú urobiť s daňami? A čo si myslia o vstupe do 

Európskej únie? Gnarrova odpoveď znela, že mesto so 

svojou štruktúrou a úradníkmi je perfektne schopné 

fungovania bez akejkolVek pomoci politikov.Tí, ktorí sa 

tejto problematike dlhodobo venujú, to predsa vedia určite 

lepšie ako on. 

Kafkov žiak 

„Vždy som rád šokoval," tvrdí o sebe Jón Gnarr v interview 
pre internetový anarchistický magazín Reykjavik Grapevine. 
„Ako dieťa som sa zamiloval do knižiek Franza Kafku. 
Hlboko ma zasiahol jeho pohľad na umenie. Podľa neho 
umenie slúži na to, aby narušilo status quo. Má šokovať, 
vyviesť z miery, vzbudiť pocity, o ktorých ani nevieme, lebo 
sú v nás ukryté tak hlboko. Tým umenie prinúti ľudí 
premýšľať." Jón Gnarr sa narodil 2. januára 1967 ako Jón 
Gunnar Kristinsson. Ako každý Islanďan, dostal namiesto 
priezviska meno otca plus prídavok son - syn. Svoje druhé 
krstné meno si oficiálne zmenil na Gnarra, lebo ho tak v 
detstve oslovo- vala matka.Tá sa kvôli nemu často 
prepadala od hanby, lebo už ako štvorročný kládol 
v autobuse 



neznámym ľuďom nevhodné intímne otázky. V mladosti hra! 

Jón na base v punkovej kapele, prešiel niekoľkými 

strednými školami a istý čas sa živil ako taxikár. Preslávil sa 

ako herec, komik, scenárista a publicista. Hral napríklad v 

úspešnom televíznom seriáli Naeturvaktin (Nočná smena), 

kde stvárnil excentrického komunistu Georga 

Bjarnfretarsona so slabosťou pre všetko švédske. Za 

autobiografické vyhlasuje svoje vystúpenia vrámci série 

stand up comedy s názvom Kedysi som bol hlupák (Ég var 

einu sinni nôrd). Šokovať a vyvádzať z miery sa Jónovi 

darilo. Počas jeho umeleckej kariéry boli jeho výroky častým 

predmetom súdnych sporov a keď pôsobil v rádiu Stód 2, 

stanica dostala rekordné množstvo žiadostí o odhlásenie - 

na protest proti jeho show.  Jón Gnarr vraj trpí ľahkou 

formou As- pergerovho syndrómu, čo je forma autizmu. je 

ženatý, v jednom rozhovore tvrdil, že má päť detí. Kto chce, 

nech uverí, ja vážne neviem. 

Surreálne víťazstvo 

„Nikdy som nesledoval politiku," objasňuje svoje motívy 

vstúpiť do politiky jón, „ale keď náš premiér v televíznom 

prejave prosil Boha, aby nás ochraňoval, došlo mi, že sa tu 

deje niečo vážne zlé. Niekto musel už konečne niečo 

urobiť." Od prvého momentu kampane jón trval na tom, že 

to myslia smrteľne vážne. Kandidátov Najlepšej strany 

tvorili zväčša umelci ako známy hudobník Einar Ôrn 

Benediktsson, ale aj žena v domácnosti či architekt 

-všetci bez akýchkoľvek politických skúseností. 



„Chceli sme dokázať, že politiku nemusia robiť len politici, 

ale aj bežní ľudia," vyhlásila Heide Helgadóttir, šéfka 

kampane strany v TV inter- view. Priznáva, že to, že naozaj 

ide do tuhého, jej došlo až týždeň pred voľbami: 

„Prieskumy boli tak sľubné, že sme sa museli vážne začať 

zaoberať tým, čo urobíme, ak naozaj vyhráme. Bol to veľmi 

surreálny pocit." Tento pocit nie je ničím výnimočným pre 

stranu, ktorá samu seba definuje ako anarcho-

surrealistickú. Najlepšia strana - strana, ktorej jediným 

vážnym sľubom bolo, že zaručene porušia všetky svoje 

volebné sľuby, po júnových voľbách v roku 2010 obsadila v 

mestskom zastupiteľstve šesť z pätnástich kresiel. Tzv. 

protestné hlasy voličov vyniesli jóna Gnarra do kresla 

primátora Reykjaviku. Besti flokurinn sa s volebným 

výsledkom 35 % stala najsilnejšou stranou mesta. 

Po svojom zvolení Jón Gnarr v médiách vyhlásil: 
„Na to, že sme jediný druh, ktorý je schopný humoru, ho 
používame príliš málo." jeho hlavným cieľom je vraj robiť ľudí 
šťastnými. „Neviem, kedy nuda a predstieraná serióznosť 
zaplavili politiku, ale podľa mňa je to nesprávne," hovorí. 

38% to je nádhera 

jeden z volebných sľubov Jón Gnarr predsa len splnil. 

Reykjavik sa vďaka svojmu primátorovi stal určite 

zábavnejším, jednu z prvých veci, ktorú po zvolení urobil, 

bolo že prezlečený za ženu otváral Gay parade a 

predstieral, že primátor bol príliš zamestnaný, aby medzi 

nich prišiel. „Asi je na návšteve v údolí Mu- minkov 

(fínskych rozprávkových trolov)." Neskôr v televíznom 



interview trval na tom, že je v skutočnosti mimozemšťan z 

ďalekého vesmíru. Na rameno si nechal vytetovať logo 

mesta. „Ako výraz môjho rešpektu k mestu a jeho 

občanom." 

Ólafur Ísleifsson, asistent profesora na univerzite v 

Reykjaviku hodnotí primátora Gnarr a a jeho stranu ako 

pomerne nezvyčajný a kontroverzný úkaz. „Avšak v 

dôležitých veciach, ako boli napr. problémy s financovaním 

Reykjavíckej energetickej spoločnosti, ktoré zdedili po 

predchádzajúcej vláde, rozhodli z môjho pohľadu veľmi 

efektívne a zodpovedne," konštatuje. 

Strana Besti dnes musí robiť aj niektoré nepopulárne 

rozhodnutia, čo sa odráža na prieskumoch verejnej mienky. 

Obľúbenosť strany vyše rok po voľbách klesla a s primá-

torom a jeho vedením je nespokojných 62 % občanov. 

Gnarr si znovu vybral tú pozitívnejšiu správu: „38% občanov 

mi verí. To je nádhera!" Ak vás zaujíma, čo sa aktuálne deje 

s jónom Gnarrom, na Facebooku si otvorte jeho denník 

primátora (Mayoral diary), ktorý si vedie online v angličtine. 

Nech je Jónov odkaz inšpiráciou naším mužom a ženám v 

poslaneckým laviciach. 

Za cenné    informácieinformácieinformácieinformácie a kontakty pri príprave článku 

ďakujeme Jurajovi Kušnierikovi. Odporúčame vám jeho 

knihu o Islande s názvom Hudba ostrova. 
Ďalšie zdroje: film GNARR: gnarrthemovie.com, bbc.co.uk, 
telegraph.co.uk, wikipedia.com, notsylvia.wordpress.com, 
youtube.com, thenewsignificance.com, grapevine.is 
––––––––––––––––––––––– 



 

Moc ma nezaujímaMoc ma nezaujímaMoc ma nezaujímaMoc ma nezaujíma 

Na naše otázky exkluzívne odpovedal poslanec 
za Najlepšiu stranu Einar Ôrn Benediktsson 
(bývalý člen Sugarcubes - exkapely Bjôrk). 

Ako sa to celé začalo? Ako ste sa vy osobne stali 
členom Besti flokkurinn? 

Jón Gnarr sa ma jednoducho opýtal, či s ním do toho idem. 

Povedal som, že áno. A tak som sa stal členom strany, do 

ktorej môže vstúpiť každý. Sme otvorené a flexibilné 

zoskupenie. 

Volebný program Najlepšej strany bol samo- zrejme 
najlepší. Je to aj rok po voľbách stále taká sranda? 
Nezmenili sa vám priority? 

je to stále zábava. Zábava by mala byť v každej práci. Ak 

nás to nudí, nemali by sme to robiť. Ale okrem zábavy sú aj 

ťažké chvíle, keď robíme vážne rozhodnutia. Priority sú 

stále rovnaké: byť čestní, žiadne protekcionárstvo, a 

pokúsiť sa dať tomu celému zmysel. 

Vaša strana priniesla do politiky zábavného a 
hravého experimentálneho ducha. Je to islandská 
špecialita? 

Určite sa to môže stať kdekoľvek. V politike dominujú 

politici, ktorí nechcú, aby do nej vstúpil aj niekto iný, chcú si 



udržať moc. Naša strana im túto moc vzala a ukázala, že aj 

nepolitici môžu robiť politiku. Pre mňa je to dôležité, pretože 

moc ma nezaujíma a nechcem ju mať, chcem ju odstrániť. 

Moc korumpuje. 

Na začiatku bola myšlienka urobiť si srandu z 
politickej garnitúry, ktorá totálne zlyhala... 
Odpoveď je - zlyhala aj nezlyhala. Vládnúca garnitúra by 

nemusela byť zlá, keby nevládli lídri závislí na moci. Až 

vtedy sa začínajú diať divné veci. 

Čím je Jón výnimočný ako primátor? Čo sa zmenilo, 
keď vaša strana začala vládnuť? 

Jón je geniálny, ja som geniálny a aj vy ste geniálni. Hlavne 
vy, ktorí čítate tieto riadky. Choďte do toho! Napadnite 
systém, zmeňte ho. 
 

+++++++++++++++++++++++ 
Rad by som ukoncil moju debatu o moslimoch. Raz som diskutoval s istym Libanonskym moslimom, rec prisla na Turkov a ich nadvaldu 
nad Balkanom. On mi povedal ze jeho stara matka vzdy plakala ked hovorila o nadvlade Tutkov nad Libanonom. Celkove som zistil ze 
medzi Arabmi a Turkami su take pocity. Turci sa divaju na Arabov povysenecky a Arabi Turkom nedvoveruju. 
Uplne na zaver; V starsom krajanskom casopise som cital, bolo to casopis s obdobia Suezkej krizy ked Nassir znarodnil Suezsky kanl. 
Jeden krajan pisal ze za nadvlady Turkov v Libanone, mladi chlapci hravali futbal z otatymi hlavami krestanov! Zdalo sa mi to nemozne 
barbarstvo. Ale ked som videl fotografie z Indonezie kde moslimi odtali hlavy macetami mladym krestanskym divcatam. Alebo kde mlady 
asi 16 rocny indonezky moslim drzi v jednej ruke macetu a v druhej ruke odtatu hlavu maleho asi 5 rocneho  indonezkeho krestnskeho 
decka som si pomyslel ze co ten starsi krajan pisal musela byt pravda. Nejdem pisat aky podiel k postvavaniu moslimov voci krestanom 
maju zidia, asi to je pravda. Ale do akej mieri beru moslimi iniciativu do vlastnych ruk a ake nadcasy prevadzaju pri utlaku a ponizovani 
krestanskych mensin v ich krajinach na to nech si odpovie kazdy sam. 

+++++++++++++++++++++++ 

 

Krajania vo svete, ich zástupcovia a vzťah k Slovensku 

26. Január 2012, podolay 

O Slovákoch žijúcich v zahraničí sa hovorí na Slovensku v poslednej dobe dosť často. Je 
to v poriadku, lebo tu ide o veľkú skupinu ľudí, ktorí by mohli tiež významne prispieť k 



všestrannej prosperite svojej domoviny. Odhady sa pohybujú medzi 1 -1,5 milióna 
krajanov žijúcich na celom svete. 

Dovoľte mi vniesť do krajanskej problematiky trochu svetla a reality. Medzi krajanmi ide 
o vysťahovalcov ešte z čias Rakúsko-Uhorska, emigrantov prvej ČSR, Slovenského štátu, 
utečencov mája 1945, februára 1948, augusta 1968 a po roku 1989 aj o novodobých 
migrantov a najmä mládeže. Ďaľšia vlna migrácie nastala aj po vstupe Slovenska do 
Európskej únie, čím sa Slovákom umožnilo žiť v celej EÚ. Rovnako k Slovákom v 
cudzine patria aj obyvatelia, ktorí síce neodišli do zahraničia, ale žili na územiach vtedy 
existujúcich štátov. Príkladom sú dolnozemskí Slováci vo Vojvodine, v Maďarsku, 
Slováci v Poľsku, na Zakarpatskej Ukrajine a v poslednom období je to aj početná 
skupina v Českej republike. Títo krajania sa zrazu ocitli v cudzom štáte bez svojho 
pričinenia. 

Napriek skutočnosti, že téma krajanov už dávno nie je tabu, sú znalosti o krajanoch dosť 
rozdielne, nepresné a z časti až chaotické. Medzi krajanmi sa žiaľ nájdu aj takí, ktorí 
tento deficit zneužívajú potom pre svoje zväčša egoistické a úzko komerčné záujmy. Do 
tejto kategórie patria pravdepodobne aj niektorí predstavitelia Svetového združenia 
Slovákov v zahraničí (SZSZ) ktorí postavili svoje osobné záujmy nad spoločné záujmy 
väčšiny slovenského zahraničia. Je to v rozpore nielen s demokratickými, ale aj 
morálnymi princípami za akých sa Svetové združenie Slovákov v zahraničí v roku 2002 v 
Bratislave zakladalo. Krajania mali najmä pomáhať mladej republike a nie žiť na úkor 
Slovenska. Svetové združenie Slovákov v zahraničí (občianske združenie registrované na 
Slovensku) totiž dostalo dotácie v rokoch 2006 – 2009 vo výške skoro 3 milióny 
slovenských korún! Takéto konanie je voči občanom Slovenskej republiky nemorálne, 
nakoľko sa to financovalo z ich daní. 

Vrcholom doterajšieho konania predstavitelov SZSZ bol fakt, že úzke vedenie tohto 
združenia spustilo dňa 9. februára 2011. na základe nepravdivých údajov mediálnu 
kampaň dokonca proti Vláde Slovenskej republiky v súvislosti s vymenovaním nového 
predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. Úplným vyvrcholením nehoráznej 
arogancie vedenia SZSZ bola skutočnosť, žiadať pani predsedníčku vlády o revíziu tohto 
suverénneho rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky v súvislosti s týmto menovaním, 
ktoré vzišlo na základe riadneho výberového konania. 

A krajanov vraj zastupuje práve toto Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ktoré si 
osobuje právo  združovať všetky významné spolky Slovákov na celom svete, ako sa to 
občas mylne píše aj v slovenskej tlači. Vzhľadom na skutočnosť, že Slováci žijúci v 
zahraničí sú ale veľmi nehomogénna skupina, nezodpovedá takéto tvrdenie skutočnosti. 
Ťažko si totiž predstaviť zhodu názorov napr. medzi exilom Slovenského štátu, exilom z 
roku 1968 a novodobými vysťahovalcami, ktoré im umožňuje volbu pobytu v Európskej 
únií. Tieto skutočnosti je treba mať vždy na zreteli pri takýchto úvahách o nejakom 
„jednotnom“ zastúpení týchto osôb. 

Niektoré významné spolky (ktoré spoluzakladali SZSZ) ako sú napríklad z Írska, Veľkej 
Británie a Nemecka z tohto slovenského občianskeho združenia na protest proti takýmto 



nedemokratickým praktikám jeho súčastného vedenia vystúpili. Preto je potrebné veľmi 
citlivo diferencovať vyhlásenia niektorých funkcionárov ohľadom ich “mandátu” na 
zastupovanie a veci je potrebné vidieť reálne.  
Z uvedeného je zrejmé, že akékoľvek ambície “zastupovať” na Slovensku všetkých 
Slovákov na svete, ako si to predstavuje Svetové združenie Slovákov v zahraničí sú len 
ilúziou. Naopak, je veľa slovenských organizácií vo svete odmietajú členstvo v SZSZ, 
ktoré im neprináša okrem povinných príspevkov takmer nič. 

Predseda SZSZ teda v skutočnosti “zastupuje” len malú časť krajanov vo svete a nemá 
teda právo vystupovať v mene tých Slovákov ktorí ho žiadnym mandátom nepoverili. 
Veľmi rád hovorí, že zastupuje tretinu slovenského národa! Navyše treba brať do úvahy, 
že jeho voľba ako predsedu SZSZ bola na poslednom Valnom zhromaždení 
zmanipulovaná, takže jeho legitimita ako predsedu je de jure v podstate nulová. 

Nový trend v krajanskej otázke nastal na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 
2011. Jeho novovymenovaný predseda prišiel s iniciatívnou myšlienkou a vytvoril 
poradný zbor predsedu. Zbor poradcov tvoria odborníci a uznávané osobnosti Sloveniek a 
Slovákov žijúcich na celom svete. Členstvo v zbore poradcov je dobrovoľnou a 
reprezentatívnou funkciou a nie je dotované 

Zbor poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je poradným, 
odborným a iniciatívnym orgánom predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre 
všetky oblasti problematiky slovenských menšín a komunít v celosvetovom kontexte a 
napomáha realizácii koncepčných a strategických materiálov vyplývajúcich z 
programového vyhlásenia vlády. 

Zbor by ale mohol v budúcnosti spolupracovať so všetkými rezortmi, ako je  kancelária 
prezidenta, parlament, vláda Slovenskej republiky. Jeho zloženie dáva predpoklad na 
široké spektrum oblastí v ktorých jeho členovia v domovských krajinách pôsobia. Je 
kompetentný aj pre problematiku v oblasti týkajúcej sa tvorby štátnej politiky 
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. Prostredníctvom tohto zboru by sa mohol 
aj lepšie využiť diplomatický, ekonomický a kultúrný potenciál Slovákov žijúcich v 
zahraničí v prospech Slovenskej republiky. 

Za úvahu by som budúcim zákonodarcom NR SR dal ako vzor pomoci krajanov svojej 
rodnej vlasti model existujúci vo Francúzsku, ktoré má v parlamente (Assemblée 
nationale) s 577 poslancami 22  krajanov žijúcich mimo domoviny. Že je to obohatením 
pre ich národný parlament, to nikdo nespochybňuje. 

Predstava, že by boli aj v Národnej rade Slovenskej republiky aj zástupcovia krajanov z 
celého sveta (ktorí dlhé roky žijú vo vyspelých demokratických štátoch), by bol pre ich 
skúsenosti a poznatky z krajín kde žijú, určite pozitívom pre celú slovenskú politiku. Na 
začiatok by to mohlo byť formou členstva v relevantných  výboroch NR SR. Slováci 
žijúci dlhé roky v zahraničí majú totiž úplne iný, ničím nezaťažený pohľad na rozličné 
problémy v oblasti politiky, hospodárstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, kultúry a v 
neposlednej rade výraznej korupcii, ako ho majú „domáci“ poslanci. Funkcia takýchto 



„zahraničných“ členov by mala byť samozrejme čiste reprezentatívnou funkciou, to 
znamená bez nároku na plat. Som toho názoru, že by to slovenskej spoločnosti a 
parlamentarizmu pri riešení nemalých problémov veľmi prospelo. 

Slovenská republika by mala aj viacej dbať o svojich ľudí vo svete a mať na zreteli, že sú 
to aj „vyslanci“ slovenskej vedy, hospodárstva, školstva, umenia a kultúry. 

+++++++++++++++++++++++ 

Schwarzenberg: Slovensko a Česko                                         
sú najšťastnejší rozvedený pár, aký poznám 
TASR | 25. januára 2012  22:52  
Slovenská a Česká republika sú najšťastnejší rozvedený pár, aký kedy šéf českej 
diplomacie Karel Schwarzenberg poznal. Povedal to slovenskej delegácii pod vedením 
predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského (KDH) počas rokovania v Prahe. 
 

Hrušovský pricestoval do českej metropoly na pozvanie predsedníčky Poslaneckej 
snemovne Parlamentu ČR Miroslavy Němcovej. Na pracovnej návšteve ho sprevádzajú 
poslanci František Šebej (Most-Híd), Juraj Droba (SaS) a Jozef Burian (Smer). Němcová 
ocenila tradíciu návštev medzi SR a ČR, ako aj vzájomné vzťahy medzi krajinami. 

"Je pre nás dobre vedieť, že niekde je sused, na ktorého sa môžete obrátiť, a ktorý vás 
nesklame ani v krízovej chvíli," povedala. Hrušovský svoju českú partnerku ubezpečil, že 
Slovensko chce tradíciu zachovávať  za každú cenu, lebo nejde len o susedské vzťahy, 
ale aj o priateľstvo. 

Němcová sa svojich hostí pýtala aj na priamu voľbu prezidenta. Česká verejnosť je vraj 
takémuto výberu hlavy štátu naklonená. Šéfku poslaneckej snemovne preto zaujímalo, či 
bola priama voľba dobrý krok. "Bol to krok správnym smerom," povedal Hrušovský. 
Zároveň zdôraznil, že voľba prezidenta je významná vec, o ktorej by mali rozhodovať 
občania. 

Partneri sa rozprávali aj o parlamentných voľbách, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 10. 
marca. Česká strana uznala, že Slovensko potrebuje v krízových časoch stabilnú vládu. 
Hrušovský a Němcová sa ďalej zhodli na tom, že národné parlamenty by už nemali 
prichádzať o ďalšie kompetencie.  

Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/schwarzenberg-slovensko-a-cesko-su-najstastnejsi-rozvedeny-par-aky-poznam-
1b1-/sk_svet.asp?c=A120125_225231_sk_svet_p29#ixzz1kWCXWftk 

+++++++++++++++++++++++ 
http://www.jetotak.sk/editorial/drahi-priatelia 

DRAHÍ PRIATELIA, 
 19.01.2012 



Naše národy zdieľajú storočia spoločnej histórie. Nie náhodou sme sa stali členmi Európskej únie spoločne. Vybrali sme si 
európske občianstvo, pretože sme vedeli, že osamotení nemáme šance. A prebiehajúca hospodárska kríza iba posilnila potrebu 
solidarity medzi nami, a so zvyškom EÚ.  

Výzvy, ktorým čelíte, nie sú jedinečné, ani nové. Nie tak dávno sa Maďarsko ocitlo vo vážnych hospodárskych 
problémoch, a Fidesz, namiesto toho aby krajinu vyviedol z cesty k hospodárskemu kolapsu, situáciu využil na 
rozšírenie svojej moci.  

Sme susedmi, sme partnermi vo Višegrádskej skupine, sme spoločne demokratmi, a preto veríme, že veľmi dobre 
rozumieme tomu, čo sa dnes deje v Maďarsku. Na slovách záleží: Maďarsko už nie je republikou, ktorú sme poznali, 
pretože v ňom jedna strana využila existujúci volebný systém a hlbokú politickú krízu, a dokázala rozobrať systém bŕzd 
a protiváh, aby si na najbližšie desaťročia zaistila dominanciu.  

Režim Fideszu tým demonštroval, že hranica medzi tyraniou a demokraciou môže byť veľmi tenká, pretože leží 
v duchu zákonov, nie v špecifikách inštitucionálneho usporiadania.  

Vláda Viktora Orbána naviedla vašu krajinu na nebezpečnú cestu. Ľudia tak hladní po moci sa nezastavia pred tým, aby 
chceli viac. Aby ospravedlnili neschopnosť splniť sľuby, vyvolávajú mocných vonkajších a vnútorných nepriateľov. 
Snažia sa obyvateľov izolovať, a to nie len obmedzením prístupu k pluralitným médiám, ale aj vyostrovaním rasizmu, 
xenofóbie, nacionalizmu a náboženskej intolerancie.  

To nemožno tolerovať! Nemôžeme sa na to bez slova dívať. Sme na strane všetkých politických síl, ktoré sa snažia 
odvrátiť pohromu omnoho väčšiu, než kolaps finančných trhov. A preto budeme naše vlády (našu vládu), ako aj 
európske inštitúcie brať na zodpovednosť, ak nedokážu obrániť demokraciu, a ak nepreukážu solidaritu s našimi 
spoluobčanmi, obyvateľmi Maďarska.  

  

Kedves Barataink!  

Népeinket több százados közös történelem köti össze. Nem véletlen, hogy együtt lettünk az Európai Unió tagjai. Ez 
európai állampolgárságot választottuk mert tudtuk, hogy egyedül nincs esélyünk. A jelenlegi gazdasági válságban még 
nagyobb szükség van arra, hogy egymással és az Unió többi országával szolidárisak legyünk.  

Nem újak, nem is egyediek a kihívások, amelyekkel ma szembe kell néznetek. A Fidesz már akkor arra használta a 
helyzetet, hogy saját hatalmát növelje,  amikor – nem is olyan régen - Magyarország komoly gazdasági nehézségekkel 
küzdött; ahelyett, hogy azon dolgozott vona, hogy az országot a gazdasági összeomlás felé vezetı útról elkormányozza.  

Ennél fontosabb azonban, hogy mint szomszédaitok, mint a Visegrádi szövetségbeli partnereitek, s mint demokrata 
társaitok, mi igazán értjük, hogy Magyarország min megy ma keresztül. A szavaknak igenis súlya van: Magyarország 
nem köztársaság azóta, amióta egyetlen pártnak sikerült megbontania a politikai hatalom fékezését és egyensúlyát 
biztosító rendszert. Ez a párt visszaélt a választási rendszerrel, kihasználta a mély politikai válságot, hogy biztosítsa 
uralkodását az elkövetkezı évtizedekre.  

A Fidesz rezsim kialakulása jól szemlélteti, mennyire halvány lehet a különbség a demokrácia és a diktatúra között, 
mert ez nem az intézményrendszer sajátosságain múlik, hanem a törvények szellemén.  

Orbán Viktor kormánya veszélyes útra vitte az országotokat. Akik ennyire hataloméhesek, mindig többet és többet 
akarnak. Az országon kívül és belül leledzı hatalmas ellenségekre hivatkoznak, hogy kimagyarázzák igéreteik 
megtartására való képtelenségüket. A lakosság elszigetelésére törekszenek, nemcsak a médiapluralizmus 
megszüntetésével, hanem a rasszizmus, idegengyőlölet, nacionalizmus és vallási intolerancia terjesztésével is.  

Ez tőrhetetlen! Ezt nem nézhetjük szótlanul! Mi minden olyan politikai erıt támogatunk, amely törekszik a katasztrófa 
elkerülésére. Ez a katasztrófa sokkal súlyosabb, mint a pénzügyi piacok összeomlása. Ezért felelısségre fogjuk vonni 
kormányainkat és az Európai Únió intézményeit, ha nem védik meg a demokráciát és nem tanusítanak szolidaritást a 
magyar néppel, a polgártársainkkal!  

  



Dear friends,  

Our peoples share centuries of common history. It is not by accident that we became members of the European Union 
together. We chose European citizenship because we knew we would not stand a chance on our own. And the ongoing 
economic crisis has only strengthened the need of solidarity between us and with the rest of the EU.  

The challenges you are facing are neither unique nor new. Not so long ago, with Hungary in serious economic 
difficulties, Fidesz already used the situation to extend its own powers, rather than steering the country away from 
economic collapse.  

But more importantly, as your neighbors, as your partners in the Visegrad group and fellow democrats we believe to 
have an intimate understanding of what is going on in Hungary today. Words do matter: Hungary is no longer the 
Republic we knew since a single party managed to dismantle the system of power checks and balances, taking 
advantage of the existing electoral system and of a deep political crisis, with the aim to secure its dominance for 
decades to come.  

By doing so, Fidesz's regime demonstrated that the difference between tyranny and democracy can be thin, as it lies in 
the spirit of their respective laws, rather than in the specificities of their institutional set up.  

Viktor Orban’s government has engaged your country on a dangerous path. People so hungry for power will not stop 
wanting more. In order to justify their incapacity to deliver what they promise, they invoke powerful enemies from 
outside and within. They seek to isolate the population, not only by restraining its access to pluralist media, but also by 
exacerbating racism, xenophobia, nationalism and religious intolerance.  

This is intolerable! We can’t witness this in silence. We side with all political forces seeking to avoid a disaster far 
greater than the collapse of financial markets. As a consequence, we will hold our respective governments as well as 
European institutions accountable should they fail to defend democracy, and lack solidarity with Hungarian people, our 
fellow citizens.  

+++++++++++++++++++++++ 
Gorila, tentoraz magyarul beszélünk 

 

Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate v novembri 1989. 
Niektorí z nich sa dostali na významné posty po voľbách v r. 1990. Oskar Világi sa stal 
podpredsedom komory Federálneho zhromaždenia ČSFR a vytvoril si významné 
kontakty. Vďaka týmto kontaktom sa zúčastnil prvej privatizačnej vlny a tak sa dostal ku 
značným majetkom. Neskoršie si založil advokátnu kanceláriu s Erikou Csekešovou 
z kancelária podpredsedu SNR Lászlóa Nagya, ktorá kancelária hrala kľúčovú rolu 
v neskorších privatizačných pohyboch predovšetkým Transpetrolu, Slovnaftu a IRB-
OTP. 

Peter Hunčík, pôvodným povolaním psychiater, sa stal poradcom prezidenta Havla 
a neskôr sa zúčastnil s Fedorom Gálom na privatizácii v mediálnej oblasti (Nova TV). 
Tak získal vysoké majetky. 

Bývalý novinár László Szigeti sa venoval mediálnej oblasti. S podporou Gjörgya Sörösa 
si založil vydavateľstvo Kalligram, kde dlhodobo zamestnával okrem iných aj Rudolfa 
Chmela. Využil možnú vydierateľnosť bývalého šéfredaktora denníka Új Szó Jószefa 
Szilvásyho (ktorý mal problémy s lustráciami) a cez tri vlny privatizácie s podporou Bélu 



Bugára sa dostal na post predsedu redakčnej rady tohto denníka, kde figuruje dodnes 
a riadi tento denník. Bugárovi za túto podporu napísal knihu Žijem v takej krajine 
a všeobecne sa stará o Bugárov imidž. Počas pôsobenia dvoch Dzurindových vlád sa stal 
jedným z najvýznamnej ších lobistov SMK a tak získal spolu s Bugárom značné majetky, 
predovšetkým v oblasti pôdy na Žitnom ostrove. V prevažnej časti figurujú ako vlastníci 
rodinní príslušníci. Po volebnom úspechu  novej politickej strany Most-Híd jeho 
nominant Rudolf Chmel sa stal podpredsedom vlády SR, no zásadné slovo na úrade 
podpredsedu vlády mal L. Szigeti. Venoval sa predovšetkým získaním grantov zo 
štátneho rozpočtu. Na jeho návrh finančné prostriedky určené na podporu menšinovej 
kultúry boli predisponované z Ministerstva kultúry SR na Úrad vlády, kde 
prostredníctvom  bývalých redaktorov Új Szó (Ján Lajosom a László Juhász) rozdeľova l 
podporu na granty. Najväčšiu čiastku v r. 2011 získal denník Új Szó a druhú najväčšiu 
vydavateľstvo Kalligram (zo 41 žiadostí Kalligramu 39 bolo úspešných). Je zaujímavé aj 
to, že tí redaktori Új Szó, ktorí najviac podporili Bugárove, Hunčíkove a Szigetiho snahy 
na vytvorenie strany Most-Híd (Ján Lajos a L. Juhász), sa stali v r. 2010 riaditeľmi na 
Úrade vlády SR. 

Hospodársky aktívni ľudia v SMK začali hrať väčšiu hru počas pôsobenia dvoch 
Dzurindových vlád, predovšetkým v oblasti energetiky, pôdohospodárstva, dopravy, 
vodného hospodárstva a programov pre samosprávy. K skupine sa pripojili Lászlo 
Gyurovszky, ktorý sa neskoršie stal ministrom pre regionálnu politiku a Zsolt Simon, 
ktorý sa stal ministrom pôdohospodárstva. Činnosť týchto ľudí vyšetrovala aj SIS 
a v niektorých regiónoch Južného Slovenska týchto ľudí volajú „pán 20 percent“. 
Obdobnú prezývku získal aj Bugárov novodobý poradca Frederik Buza, ktorého 6. júla 
2011 tak zbili traja neznámi páchatelia, že musel byť odkázaný na nemocničné ošetrenie 
tri dni. 

Najznámejšími cieľovými osobami však boli Oskar Világi, ktorý jednoho času  bol 
členom vedenia alebo dozorných rád až 12 firiem resp. štátnych inštitúcií (od zdravotnej 
poisťovne Apollo, cez funkciu generálneho riaditeľa Slovenských železníc po Slovnaft). 
Neskoršie sa tak posilnila jeho pozícia, že už sa hovorilo, že on rozkazuje aj Bugárovi. Je 
pozoruhodné aj to, že tento pán v r. 2011 nedostal bezpečnostnú previerku NBÚ, predtým 
bol preverovaný  aj SIS (napr. č.p. 63/950-V-143-82/2006-S  zo 17.1.2006). 

Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Transpetrolu sa stal Štefan Czucz, 
počas pôsobenia ktorého došlo aj k predaju Transpetrolu. Spolu s Világim a s pomocou 
Bugára zariadili aj predaj Slovnaftu aj IRB, vo všetkých prípadoch išlo o vysoké provízie 
na úrovni niekoľko sto miliónov Sk (viď  citáty z Gorily na konci tohto textu).  Világi, 
Czucz a Bugár sa tak stali najbohatšími Maďarmi na Slovensku spolu s Františkom 
Hideghétym, bývalým generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu. Okrem 
dobrých ekonomických kontaktov mali dobré vzťahy aj s médiami  a vydavateľmi médií, 
resp. aj s bezpečnostnými zložkami SR. Jaroslav Spišiak bol pred r. 2006  
viceprezidentom Policajného zboru SR a je od r. 2010 prezidentom PZSR. Medzitým bol 
však bezpečnostným šéfom Slovnaftu pod vedením O. Világiho. Nie sú nezaujímavé aj 
ich kontakty na Dobroslava Trnku, bývalého generálneho prokurátora. 



Majetkové pomery, firmy a sociálna sieť väzieb ľudí okolo Bugára bolo zmapované 
foaf.sk, z ktorého vyplýva, že Oskar Világi, Béla Bugár, Štefan Czucz, František 
Hideghéty a László Szigeti patria k najbohatším ľuďom na Slovensku. V Šamoríne, na 
konci ulici Pomlejská, kde býva aj B. Bugár, sa nachádzajú na enormne veľkých 
pozemkoch tri kaštiele. V prvom býva Štefan Czucz, v druhom František Hideghéty 
a tretí je momentálne prázdny. Čaká na svojho majiteľa, ktorým bude podľa 
Šamorínčanov Béla Bugár. 

Agentúra foaf.sk urobila na základe údajov z obchodného registra SR, daňového úradu 
SR a Sociálnej poisťovne prehľad majetkov najbohatších maďarských politikov na 
Slovensku. Sú nimi: 

Béla Bugár, ktorý vlastní firmu BB & G sro. Firmy, s ktorými má úzke kontakty (83-
100%): KABA Trade sro., Pro Media Studio sro, PARCUS as. Podľa údajov  foaf.sk 
k osobe Bélu Bugára a jeho manželky je najbližší podnikateľ  bývalý riaditeľ SMK Péter 
Vörös (98%). Firma B. Bugára má väzbu na ďalších 16 firiem (5%-16%), napr: 
Poľnohospodárske stavby as., ASTRAS sro., Studio Camadeo sro., Transpetrol as., TSC 
Capital Consulting... Celkové informácie tu: http://foaf.sk/ludia/297992 

Zsolt Simon, ktorý vlastní firmy AGS s.r.o., AGROTRADE, sro. Blízke firmy: 100% 
firmy: Coburg sro., Agroobchod-Družstvo (údajne sa ruší), Agropex sro. Na 45% 
ďalších  5 firiem. Podľa foaf.sk najbližší človek k Zsoltovi Simonovi je (100%) Peter 
Polóni. Viac tu: http://foaf.sk/ludia/401120 

Tibor Bastrnák, ktorý vlastní firmy  MEDIFIT sro., PEDIATER BE sro., KVADRÁL 
sro. 
Blízke firmy medzi 71%-100% : Regionálna správa a údržba ciest Komárno Rt., 
PEDIATER PLUS sro., MEDCom sro., COM-therm, sro. Viac tu: 
http://foaf.sk/ludia/98912 

Gábor Gál, ktorý vlastní firmy Dodak sro., Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša 
Galanta a.s., GAVE a.s. Blízke firmy medzi 50-100%: Kordo, s.r.o., Nemocnica s 
poliklinikou Skalica Rt. Dlžník. Ďalších 51 firiem medzi 14%-44%. Viac tu: 
http://foaf.sk/ludia/107329 
 
László Solymos, ktorý vlastní firmy  GRAVEL Land sro, SLOMIK sro., Dôstojná as., 
BLUE FASHION sro. Ďalších 22 blízkych firiem okolo 50%, napr. SportLand sro., 
Development Hubice, sro., Spirit Slovakia sro.)... Viac tu: http://foaf.sk/ludia/156679  

Elemír Jakab, ktorý vlastní podiel vo firmách  Zemplínska juhovýchodná vodárenská 
spoločnosť, as. , AGROSPOLOČNOSŤ sro., Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, EMI, 
sro Veľké Raškovce, Východoslovenská energetika as. Viac tu: 
http://foaf.sk/ludia/75047 
 
Péter Vörös, ktorý vlastní sBélom Bugárom Pro Media Studio, sro., BB & G, sro., 
PARCUS, as. atd... Viac tu: http://foaf.sk/ludia/297996 



Igor Sidor , ktorý vlastní firmy: V.O.D.S. - Eko sro., V.O.D.S. - Eko, as., .A.S.A. - 
V.O.D.S. SANÁCIE, sro., End side trade, sro., Perínsky rybársky klub, sro., MEDIM sro. 
Strážske, POWER LINE, sro., V.O.D.S.,as., GEVOS Slovakia as. Viac tu: 
http://foaf.sk/ludia/137873 
 
Edita Pfundtnerová, ktorá vlastní firmy: KMU 1, s.r.o., Eurovalley, a.s., PS 5, s.r.o. 
Viac tu: http://foaf.sk/ludia/571172  

Na miestnej a regionálnej úrovni malo SMK problémy v období medzi 2001 a 2006 
predovšetkým v Nitrianskom kraji, kde vznikol problém privatizácie sociálnych zariadení 
a privatácie levickej nemocnice (kde boli najviac aktívni  Csilla Andrusková, Július 
Fekete a Július Grébner). Je známa aj kauza dvoch pracovníkov Slovenského 
pozemkového fondu v trnavskom kraji, ktorí boli v r. 2005 PZSR obvinení z korupcie 
a nasledne aj odsúdení. Je známe aj podanie na Generálnu prokuratúru vo veci trestného 
oznámenia zo strany firmy Aqua Venture proti TaO- Bašty, spol. s r.o. v Komárne, 
ohľadne možného predaja Komárenských vodární; KOMVAK, kde je dotknutý medzi 
inými aj Tibor Bastrnák, bývalý primátor Komárna a Imre Andruskó, bývalý predseda 
SMK v Komárne vo veci možnej korupcie z rokov 2006 a 2007. Je známa aj zápisnica 
o trestnom oznámení ČVS: PPZ-11/BPK-V-2004, ktorá hovorí o prípade Čuňo 
v Košiciach a v ktorej zápisnici na str. 4 sa nachádzajú aj nasledovné vety: „Kasper ma 
predstavil poslancovi László Nagyovi. Túto príležitosť som využil k overeniu si 
skutočnosti, či celá suma 9 mil. Sk bola doručená do Bratislavy a tam odovzdaná. Po 
určitom čase som si s poslancom Nagyom na chvíľu presadol k inému stolu, kde som sa 
ho otvorene opýtal, či bola doručená táto suma – a&n bsp;na papierik som napísal číslicu 
9. Poslanec Nagy povedal, že áno. Viac sme sa k tejto veci nevracali z dôvodu,že som si 
potvrdil odovzdanie sumy 9 mil. Sk.“ 

 

Citáty z Gorily 

 Haščák vysvetľuje Malchárkovi súčasný stav v SE: každý v predstavenstve si robí svoje 
obchody, Pavol Ponca podvádza vlastných ľudí, Igor Grošaft (Haščák sa s ním stretáva, 
dobre vychádzajú) urobil veľký obchod s elektrinou s dcérskou spoločnosť ruskej RAO 
UES, OstElektra (Malchárek má dostať 500 tis. EUR z tohto obchodu). Miloš Šujanský 
tiež podvádza (podviedol aj Haščáka). Najväčšie podvody robí podpredseda 
predstavenstva Miroslav Wollner (SMK, Világi). Haščák dal Ševčíkovi príkaz stopnúť 
Wollnerovi všetky veci nad 30 mil. Sk. Miroslav Wollner chce tiež odstaviť Rapšíka a 
chce sa stať gen. riaditeľom a predsedom predstavenstva SE, a.s. Haščák sa rozhorčuje, 
že Wollner sa správa ako keby bol ministrom hospodárstva Világi a nie Malchárek.  

Haščák má pre Malchárka pripravený zoznam 11-15 vecí v SE nad 100 mil. Sk, ktoré sa 
budú realizovať. Spolu ide o vyše 1 miliardu Sk. Všetky veci nad 20 mil. Sk schvaľuje 
dozorná rada SE. Majú v nej 5 ľudí z 12 (Ševčík, Jurica, Bubeníková, Konštiak, pridá sa 
aj Grošaft). Haščák má s Világim bližšie neurčenú vzájomnú dohodu v energetike, ktorá 



ale nefunguje a ktorú chce porušiť. Očakávajú protireakciu maďarov (Világi, Bugár) za 
stopnuté Wollnerove veci, ale v DR ich prehlasujú. 

Haščák delí províziu z obstarávania informačného systému v SEPS za cca 165 mil. Sk, 
ktorý je už schválený v dozornej rade SEPS - 10 miliónov Malchárkovi, 10 miliónov 
Oszkárovi Világimu. Világi sa zatiaľ neprihlásil. Ak sa neprihlási celých 20 miliónov 
pôjde Malchárkovi. Generálny riaditeľ SEPS Ladislav Szemet je Világiho človek. 

 Penta nemôže dostať všetky teplárne a že v privatizácii teplární boli delenia ešte v čase, 
keď Malchárek nebol ministrom - TEKO (Košická tepláreň) má ísť SMK (Világi), 
Bratislavská tepláreň má ísť pre Penta Group, KDH má dostať niektorú z menších 
teplární (Martin) a pod.. Provízia za priamy dopredaj 41% balíka akcií ZSE patrí podľa 
dohôd SMK (Világi). 

U ZSE sa očakáva predajná cena okolo 300 mil. EUR čo predstavuje pre SMK províziu 
od nemeckého E.ON Energie AG (súčasný vlastník 49% akcií ZSE) cca 4 -6 mil. EUR. 
Provízia za zvyšný balík akcií VSE sa zatiaľ nebude deliť, pretože súčasný 49% nemecký 
akcionár RWE Energy zatiaľ neprejavil záujem o kúpu uvedeného balíka. 

...Operácia s Transpetrolom je predbežne odsúhlasená aj vo vláde SR. Haščák chcel aby 
celá provízia išla Malchárkovi. Hybnou silou v transakcii je ale SMK, ktorá bude 
rozdeľovať províziu (Czucz) a provízia pôjde napoly medzi Malchárka a SMK. SMK 
chce transakciu s Transpetrolom stihnúť do volieb. Motiváciou nie je iba provízia ale 
najmä vzťah Transpetrolu k Slovnaft (MOL). Osobami z SMK za transakciou sú 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Transpetrolu Štefan Czucz, predseda SMK 
Béla Bugár a pravdepodobne aj Világi. Malchárek sa pýta Haščáka či majú privatizáciu 
teplární (Bratislava, Trnava, Žilina, Martin, Zvolen, Košice) pod kontrolou. Haščák 
hovorí, že to len teraz začínajú robiť. Bude tam tiež veľká trenica. Haščák už predbežne o 
teplárňach rozprával s Világim. Schválenie privatizácie teplární nepôjde cez vládu, len 
cez FNM. Malchárek sa pýta Haščáka akú úlohu hrajú v obchode maďari. Haščák 
potvrdzuje, že sú zaangažovaní a že z obchodu majú provízie aj Miroslav Wollner a 
Oszkár Világi. Haščák hovorí, že dal Ľubošovi Ševčíkovi (predseda DR SE) príkaz 
stopnúť všetky Wollnerove obchody v SE. Miroslav Wollner a Oszkár Világi robia v SE 
najväčšie podvody. Malchárek hovorí, že maďari boli v stredu u neho (Világi, Wollner, 
Szemet) a že im hovoril, že kým nebudú urobené dohody nebudú môcť pokračovať v 
svojej činnosti. Világi a Wollner sa údajne usmiali. Generálny riaditeľ Ladislav Szemet je 
Világiho človek. Privatizácia zvyšného balíka akcií ZSE bola v minulosti rozrobená 
maďarmi (SMK) a ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom. Provízia za priamy predaj 
zvyšného 41% balíka akcií ZSE (350 mil. EUR) od nemeckého E.ON Energie AG 
(súčasný vlastník 49% akcií ZSE) sa bude pohybovať okolo 1%, t.j. 3,5 mil. EUR. 
Haščák hovorí Malchárkovi, že SDKÚ (pravdepodobne Palacka) si myslí, že zo ZSE má 
províziu aj Malchárek, pretože vychádza Maďarom v ústrety. Za SMK má túto transakciu 
na starosti minister výstavby László Gyurovszky. Haščák navrhuje Malchárkovi možnosť 
robiť SMK problémy pri privatizácii zvyšného balíka akcií ZSE. Túto možnosť mu 
navrhli Bubeníková a Jurica z FNM. Hovorí všeobecne o priebojnosti Maďarov, o tom 



ako mediálne nie sú napádaní ako napr. SDKÚ, Penta alebo Malchárek, aj keď sa o ich 
podvodoch všeobecne vie. 

Haščák spomína správy zo SIS o činnosti Oszkára Világiho, ktoré má v počítači a ktoré 
kolujú po celom trhu a majú ich k dispozícii aj novinári. Haščák hovorí, že sa síce nevie o 
detailoch, napr. obstarávanie kondenzačných rúr cez Wollnera v SE, ale vie sa o 
mnohých veciach, napr. o pozícii Štefana Czucza v Transpetrole. Verejná mienka sa ale 
len pomaly mení v neprospech SMK, Bugár je z toho poriadne nervózny. Malchárkovi sa 
nechce robiť SMK v ZSE problémy. Hovorí o svojej zdedenej pozícii po Ruskovi a o 
záujme Ivana Mikloša, ktorý tiež presadzoval ZSE pre SMK v rámci vyriešenia koaličnej 
krízy. Hašč&aac ute;k radí Malchárkovi, aby sa nenechal Maďarmi manipulovať. Haščák 
spomína príklad zmeny stanov, ktoré chcel presadiť v SE. S Világim sa dohodol, že 
nepotrebuje, aby Wollner súhlasil s touto zmenou, ale nemá ju napádať. Keďže Világi 
nedostal od Haščáka žiadne peniaze, Wollner uvedenú zmluvu napádal. Haščák hovorí 
všeobecne, že SMK keď nedostane žiadne peniaze ide proti všetkému.  

Haščák s Malchárkom sumarizujú a spoločne prechádzajú zoznam obchodov, z ktorých 
má Malchárek províziu. Nečítajú konkrétne obchody, hovoria len o províziách. Haščák 
spomína obchod zo SAP v SE, z ktorého má Malchárek 25 mil. Sk, ďalší BN obchod, z 
ktorého bola provízia 21 mil. Sk rozdelená na tretiny medzi Malchárka, Oszkára Viiágiho 
a KDH (Világiho a KDH ale ešte možno vynechajú), provízia Transpetrol, provízia 500 
tis. EUR od Igora Grošafta (asi za obchod s OstElektra), provízia za poradcu pri 
rozvodoch, provízia za SSE a ďalšie obchody. Spolu ide o provízie pre Malchárka v 
hodnote cca 200 - 300 mil. Sk.  

Rudolf Chmel - je stále neuspokojený. Snažil sa už cez Malchárka umiestniť 3 ľudí do 
štatutárnych orgánov štátnych podnikov. V jednom prípade mu Malchárek vyhovel, keď 
dal jeho človeka do dozornej rady Transpetrolu. Ďalšie 2 osoby sú v súdnom spore s 
energetickými podnikmi, do ktorých ich chcel Chmel presadiť a sú na ne podané trestné 
oznámenia. Malchárek sa smeje, že Chmel vyberá tých ľudí asi z basy. Podľa Malchárka 
má Chmel nereálnu predstavu, že cez týchto ľudí zarobí na stomiliónových obchodoch 
cca 50 mil. Sk. Podľa Malchárka na to nemá. 

Aj v predstavenstve a aj v dozornej rade SE je už schválený projekt informačného 
systému pre GovCo, a s. za 170 mil. Sk, ktorý dodá americko-izraelská firma NESS 
Technologies. Obchod riadil za Pentu Peter Benedikt. Provízia z obchodu na rozdelenie 
je 21,5 mil. Sk. Haščák to pôvodne plánoval rozdeliť na tretiny (Világi, Malchárek, 
Grošaft) ale nestihol to oznámiť Világimu a Grošaftovi. Haščák sa pýta Malchárka či má 
dať všetko Malchárkovi, alebo ako prejav dobrej vôle dajú niečo aj Világimu a 
Grošaftovi. Malchárek sa pýta či to nie je lacné gesto. Haščák reaguje, že teda všetko 
pôjde Malchárkovi. Haščák uznáva, že Világi by takéto gesto neocenil (myslel by si, že 
Malchárek má z toho 50 mil. Sk). 

(23.12      a 26.12.2005). Malchárek má dostať z obchodu províziu 25 mil. Sk. Haščák 
nevie aký je celkový rozpočet na provízie v tomto obchode, ale participujú aj Maďari.25 



mil. Sk pre Malchárka je ale podľa Haščáka primerané. Haščák mal s obchodom nejaké 
problémy. 

 Haščák vytvoril 4 - člennú pracovnú skupinu (Sekerka, Lorincz, ktorého chcú dať do 
GovCo, a.s., BN človek z VÚJE ktorý ale pracuje pre Haščáka, BN právnik). Uvedená 
skupina dostáva od predsedu DR SE Ľuboša Ševčíka (Malchárkov poradca pre 
privatizáciu, ktorého dosadil Haščák) všetky materiály, ktoré majú prejsť 
predstavenstvom a dozornou radou SE a vyhodnocuje ich. Všetky dokumenty posiela 
uvedená skupina na vedomie aj Haščákovi. Haščák dal pokyn zastaviť všetky obchody v 
SE nad 30 mil. Sk. Za posledný mesiac tam boli pripravené obchody za cca 2 mld. Sk. 
Väčšinou išlo o obchody podpredsedu predstavenstva Miroslava Wollnera (SMK, 
Világi). Haščák hovorí, že sa mu hneď prihlásil Világi a dohodli si stretnutie na štvrtok 
12.1.2006. Haščák vysvetľuje Malchárkovi celkovú situáciu v SE. 

Haščák hovorí, že zvykom je vyplácať za privatizácie politické strany osobitne a 
funkcionárov FNM osobitne, pretože v minulosti keď vyplácali len politické strany tak sa 
niekedy stávalo, že politická strana ,,zabudla“ vyplatiť svojho funkcionára FNM, ktorý 
potom nefungoval. Jedinou výnimkou bolo SMK, kde všetky peniaze dával Haščák vždy 
Világimu, ktorý mal dať niečo aj svojim funkcionárom na FNM (Haščák pripúšťa aj 
možnosť, že im nič nedal, ale vždy fungovali)  

Haščák chce, aby províziu pre Malchárka za predaj Transpetrolu dostali od Štefana 
Czucza dopredu, pretože neverí ruskej strane (aj keď je neobvyklé pýtať províziu pred 
realizáciou obchodu). Haščák žil 6 rokov v Rusku a podľa neho sú Rusi len o 20% menší 
podvodníci ako Číňania, ktorí sú najväčší podvodníci na svete.  

+++++++++++++++++++++++ 

Neviem o tom, žeby Lurdská, Fatimská, Medžugorská, Litmanovská, 
Levočská... panna Mária hovorila o vyvolenom maďarskom národe 

D pozornosti odporúčam najmä  s. 14 (druhý stĺpec, posledný odsek), s. 15, 16.  

Je to prijateľné - aj teologicky, aj laicky-občiansky? Nežiada si to osobitnú pozornosť a možno aj reakciu? Á. 

Tu je ten spomínaný časopis Máriina doba č.4/2011:  str.10 až 16/36 , názov článku - 
 Príď Kráľovstvo tvoje!... Ako v nebi, tak i na zemi! (Celoslovenské večeradlo 
v Topoľčanoch) 

http://www.mkh.sk/md4-11.pdf 

Str 14 
Je len kráľom sŕdc svojich verných. Preto o nich povedal, že sú vo svete ale nie sú zo 
sveta. Toto svoje kráľovstvo získal svojím prvým príchodom. Keďže toto kráľovstvo nie 
je na svete ale v nebi, nie toto bude Otcovi odovzdávať. Na svete zostáva „kniežaťom“ 
Boží nepriateľ a svojím verným Ježiš hovorí, že budú trpieť pre jeho meno. Ale to 
kráľovstvo, ktoré na konci odovzdá Otcovi kráľovstvo druhého príchodu - už bude iné: 
Ježiš už bude aj kráľom tohto sveta - satan, ktorý bol a ešte stále je kniežaťom tohto 
sveta, bude vyhodený zo sveta a Ježišovi verní už tu nebudú cudzincami. V čase jeho 



prvého príchodu vo svete nebolo tých, ktorí by sa za neho bili, aby sa nedostal do rúk Ži-
dom Ale pri druhom príchode Ježiš bude už v plnom rozsahu kráľom aj na tejto zemi a 
ľudia zeme mu budú verní a toto bude kráľovstvo, ktoré odovzdá Otcovi. 

„Ohlasovala som vám víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete: Nakoniec 
moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. 

To nastane v najväčšom víťazstve Ježiša, ktorý vo svete nastolí svoje slávne 
kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja a všetko obnoví." 

                                                                                                                          
(31.12.1997) 

To už naozaj nemá byť len kráľovstvo v dušiach, ale aj svetská vláda bude zameraná 
na Boha - na Boží zákon: „ ..nastolí svoje slávne kráľovstvo lásky, spravodlivosti a 
pokoja a všetko obnoví. " (31. 12. 1997) Podobne, ako dnes Členské štáty prispôsobujú 
svoje zákony zákonom EÚ, tak sa budú aj tvorcovia svetských zákonov pozerať: Čo 
hovorí evanjelium? Čo hovorí sociálne učenie Cirkvi? - Nastane skutočné kráľovstvo 
spravodlivosti, lásky a pokoja. 

Slávne Kristovo kráľovstvo sa upevní predovšetkým v srdciach a v dušiach... 
Slávne Kristovo kráľovstvo sa prejaví vo všeobecnom rozkvete svätosti a čistoty, 

lásky a spravodlivosti, radosti a pokoja... 
Slávne Kristovo kráľovstvo sa prejaví tiež v novom životnom štýle všetkých 

ľudí.." 
Eucharistia uvoľní všetku božskú moc a stane sa novým slnkom, ktorého žiariace 
lúče sa budú zrkadlil v dušiach i v životoch jednotlivcov, jediný učenlivý a pokojný 
ovčinec, ktorého pastierom bude Ježiš." 

                                                                                      (21.11.1993)  
     Na tomto pracuje teraz Mária. Ona, ustanovená do nepriateľstva voči pekelnému 
hadovi musí dosiahnuť jeho vyhodenie zo sveta a tak získa jeho doterajšie „kráľovstvo" 
tohto sveta - svojím triumfom nad ním ona sa stane Kráľovnou tohto sveta. A toto 
kráľovstvo potom odovzdá pri jeho slávnom príchode Synovi. On ho prevezme, upevnia 
napokon odovzdá Otcovi. 

Pred Ježišovým odovzdaním kráľovstva Otcovi bude teda ešte jedno odovzdanie, keď 
Mária odovzdá svoje kráľovstvo, ktoré získa porážkou satana, svojmu Synovi. 

Prečo o tom nehovorí Sväté písmo? - Lebo, ako píše sv. Grignion, Duch Svätý skrýval 
svoju nevestu od hlásania evanjelia až doteraz, ale teraz ju chce zjavil A tak keď sv. 
Pavol píše o prvom Adamovi, že čo on hriechom stratil, to druhý Adam získal milosťou, 
nespomína aj prvú Evu, ktorá veľmi účinne sa zúčastnila Adamovho hriechu, lebo druhá 
Eva, ktorá tak účinne sa pridružila k druhému Adamovi, ešte musela zostať skrytá. Dnes 
ju však Cirkev v Duchu Svätom poznáva, lebo aj bolo predpovedané, že nám ešte bude 
zjavovať aj veci, ktoré by vtedy ešte ľudia nezniesli bez toho, aby ich to pomýlilo. A 
rovnako píše sv. Pavol o tom, že všetci vstanú z mŕtvych, najprv Ježiš a potom pri jeho 
slávnom príchode všetci ostatní. Dnes už vieme, že tam niečo chýbalo - už vieme, že 
najprv Ježiš, potom Mária a pri druhom príchode všetci ostatní. A rovnako, keď písal sv. 
Pavol o Ježišovom odovzdávaní kráľovstva Otcovi, ešte nemohol písať o Máriinom 
odovzdávaní kráľovstva Ježišovi, ale dnes, od čias Fatimy, kde prisľúbila svoje víťazstvo 
nad pekelným hadom, vieme, čo to znamená - že víťaz a premožiteľ nejakého panovníka 
sa tým stal panovníkom v jeho krajine, tak Mária po páde vlády „kniežaťa tohoto sveta" 
sa stane kráľovnou tohto sveta, 
 A práve toto slovo Svätého písma, že na konci Ježiš odovzdá kráľovstvo Otcovi, 
nám dáva porozumieť, alebo aspoň niečo tušiť, o čom je to mimoriadne posolstvo cez 
otca Gobbiho, určené maďarskému národu, o ktorom vieme okrem Maďarov už aj my. 
Azda preto bolo umožnené aj nám sa ho dozvedieť, lebo zrejme aj nás sa týka. Ale 
nepozná ho žiadny iný národ na svete, nie je zaradené do „modrej knihy". Otec Gobbi ho 
dostal počas svojej cesty v Amerike, po sa v žiadnom inom prípade nestalo, aby niekde 
dostal posolstvo o inej krajine. Bolo to na sviatok sv. Štefana, Kráľa, 16. augusta 1981, v 
čase, keď sa (Ján Pavol II. uzdravoval po atentáte - vtedy, keď ešte ani otec Gobbi, ako 



sám priznal, o Maďarsku takmer nič nevedel a ani v Maďarsku ešte nevedeli o otcovi 
Gobbim. Takže naozaj nemohol byť ovplyvnený nejakými miestnymi rozhovormi, 

V ten deň sa pápež modlil za tento národ, aby splnil svoju osobitnú úlohu, o  ktorej 
podľa slov samotného tohto posolstva pápež vie. A ako vyslyšanie tejto pápežovej 
modlitby dala Matka Božia otcovi Gobbimu toto mimoriadne posolstvo pre maďarský 
národ, 

Toto posolstvo je zvláštne aj svojou stavbou aj obsahom, aj neobvykle konkrétnymi 
údajmi. Je až tak iné oproti ostatným posolstvám „modrej knihy", že hoci ho v Maďarsku 
mali, sami neverili, že by mohlo byť pravé. Až v r. 1996, teda 15 rokov po jeho 
existencii, sa na to opýtali otca Gobbiho. A ten im potvrdil, že je pravé. Preto ho potom 
uverejnili v najnovšom vydaní svojej, modrej knihy'" na jej konci ako dodatok. 

Osobitná úloha tohto národa vyplýva z toho, že sv. Štefan svoju krajinu a jej ľud 
zasvätil Panne Márii a z toho titulu ona môže v nej konať, získala určité práva, ktoré 
môže uplatniť a ktoré zrejme v rozhodujúcej chvíli využije. 

Tu by sme mohli povedať; Ale veď mnohé krajiny a národy sa zasvätili Panne Márii...! 
Prečo by malo byť práve toto zasvätenie, vykonané sv. Štefanom, také dôležité? - Bolo 
iné., ako sú tie mnohé zasvätenia tejto doby: Všetci ostatní zasväcujú svoje krajiny, 
národy, mestá, Panne Márií ako kráľovnej neba - kráľovnej toho Ježišovho kráľovstva, o 
ktorom hovoril pred Pilátom, ktoré nie je z tohto sveta. Sme v tomto svete, ale nie sme z 
tohto sveta, patríme nebu a tam máme svoju Kráľovnú a jej, Kráľovnej neba, sa tu na 
zemi zasväcujeme. To nie je menejcenné, ale určite iné zasvätenie, ako to, čo urobil sv. 
Štefan.   

  Keď prijal krst a presadil v svojej krajine kresťanstvo, ešte stále musel čeliť 
veľmožom, ktorí chceli vrátiť krajinu k pohanstvu. Následníkom trónu mal byt jeho syn, 
sv. Imrich, ktorý však ako 24-ročný zomrel. Hrozilo, že sa krajina dostane do rúk 
pohanských panovníkov. V situácii, keď nemal komu odovzdať svoju korunu, odovzdal 
ju Panne Márii a ju ustanovil za Kráľovnú svojej krajiny. Vykonal to ako skutočný štá-
toprávny akt. Zhromaždil k nemu nie len cirkevnú vrchnosť, ale aj svetskú, veľmožov, 
hodnostárov, medzi nimi aj nekresťanských, a ani títo neodporovali, podriadili sa a 
prijali, aby krajina bola krajinou Požehnanej Ženy, Matky Božej, aby tento ľud bol jej 
ľudom. 

Teda ak má na tejto zemí nastať nie len duchovné kráľovstvo Božie, ale aj svetské, 
týmto zasvätením sv. Štefan Márii odovzdal už svoje svetské kráľovstvo, ktoré po 
synovej smrti nemal komu bohuvernému odovzdať, aby sa nedostalo do rúk pohanov, 
teda odovzdal ho Márii, aby zostalo schované Bohu. Týmto už v predstihu urobil to, čo 
sa bude diať po viditeľnom triumfe Nepoškvrneného Srdca Márie. - V jednej krajine na 
svete už tieto kráľovské práva Mária dostala. I keď momentálne je akoby „exkráľovnou", 
ako sa to často stávalo v nepriaznivom čase, keď právoplatný kráľ musel žiť vo 
vyhnanstve a nemohol svoje práva uplatňovať - ale tie zostali v platnosti. Tak aj toto 
Máriino kráľovské právo trvá. V tomto prípade naozaj aj ľud, aj štátne zriadenie právne 
patrí do rúk Márie, je jej vlast- níctvom. 

Ale príde čas, keď: „Zázrak triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca bude viditeľný 
všetkým." (7.10.1983) Vtedy všetci na svete spoznajú, že Mária zvíťazila nad satanom a 
jej patrí vláda nad svetom. Vtedy príde čas, keď tieto upierané práva bude môcť v tejto 
krajine už uplatniť, a to bude: „Urobte všetko, čo vám povedal môj Syn." - Možno až 
budúcnosť ešte ukáže, čo to znamená byť „Regnum Marianum", ako je Maďarsko po 
stáročia nazývané a takto ho nazýva aj to mimoriadne posolstvo. 
Také Máriino postavenie sa prejavuje už aj v samotnom tomto posolstve: V každom inom 
posolstve „modrej knihy" sa Mária prihovára svojím deťom, ktoré sa jej zasvätili a len im 
hovorí o tých ostatných jej úbohých deťoch. Ale v tomto po výzve: „Môj ľud sa musí 
duchovne obnoviť, aby splnil svoje veľké poslanie..," nasledujú tri osobitné výzvy k trom 
skupinám ľudí tohto «jej patriaceho ľudu», s konkrétnymi výzvami ku každej z nich, a to: 
1. k deťom Cirkvi, 2. k nekatolíckym kresťanom, 3. k nekresťanom a samých seba za 
ateistov považujúcim svojim deťom. Týchto všetkých priamo oslovuje, hovorí aj ku ním 
priamo ako Kráľovná ku svojmu ľudu. 



Nie div, že si ani v Maďarsku netrúfali považovať toto posolstvo za pravé, skôr za 
jedno z tých, ktoré vznikli zo zbožného želania prihorlivých duší. Ale otec Gobbi ho 
potvrdil. 

Takou nepriamou indíciou jeho patričnosti je aj tá skutočnosť, že vo Fatime sa 
nachádza maďarská Kalvária, na jej vrchole kríž stojí nad kaplnkou sv. Štefana a v nej je 
patrónka Maďarska, nazvaná „Veľká Žena Maďarov" korunovaná svätoštefanskou 
korunou. Naozaj žiadny iný národ tu nemá Pannu Máriu vo vyobrazení ako svoju 
Patrónku, už za tým možno vidieť nejaké mimoriadne riadenie na tomto mieste, ktoré si 
Matka Božia zvolila za tribúnu svojho posolstva o svojom veľkom diele záchrany. 

„- Tu som sa zjavila ako Žena odetá slnkom, aby som vám ukázala cestu, po ktorej 
máte ísť v tomto storočí, ktoré je ovládané a vydané úkladom ducha zla. 

Sem som prišla z neba, aby som vám ponúkla útočište... 
Tu som založila Mariánske kňazské hnutie.., 
Tu vás chcem mať duchovne spojených s týmto mojím synom... 
Potom sa toto miesto zjaví všetkým ako žiariace znamenie mojej materskej 

prítomnosti vo vrcholnej hodine vášho veľkého súženia. Odtiaľto sa moje svetlo rozšíri 
do všetkých končín sveta..."                                                                                    
(11.3.1995) 

Keď teda toto miesto zažiari celému svetu, všetci tu uvidia aj Kráľovnú, korunovanú 
svätoštefanskou korunou. Táto skutočnosť je už sama o sebe pozoruhodná, aj keby 
nebolo toho mimoriadneho posolstva. 

*** 

Ale aj náš slovenský národ patril k ľudu sv. Štefana, aj on bol teda Márii ním 
zasvätený. - Ale veď sa to aj prejavilo tým, že Ona aj v ňom mohla mimoriadne konať. 
Pri prvej návšteve Slovenska počul otec Gobbi posolstvo: 

„Predovšekým si užasol, pretože si sem prišiel prvý raz a našiel si moje Mariánske 
kňazské hnutie tak rozšírené, prijímané a nasledované. Toto je len moje dielo, ktoré ja 
sama rozširu- jem..."                                                                                                         
(12.9.1991) 

Teda Mária takto výrazne prekvapujúco konala tu na Slovensku, k pri druhej návšteve 
zaznelo posolstvo, v ktorom práve tu jasne vyslovila, ako zvíťazí: 

Silou maličkých premôžem veľkú moc satana, ktorý založil na zemi svoje 
kráľovstvo a zviedol kalichom rozkoše a zmyselnosti všetky národy zeme. Preto, s mojím 
Mariánskym kňazským hnutím, zhromažďujem po celom svete moje malé deti a s 
radosťou vidím, ako mi ochotne odpovedajú stále viacerí a viacerí... 

- Silou maličkých toto ľudstvo, choré a zranené hriechom, uzdravím z pýchy, 
násilia a nečistoty... 

Tak sa uskutoční veľké víťazstvo, ktoré predpovedá a ospevuje aj Sväté písmo: Z 
úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim  nepriateľom... 

Požehnávam tento malý národ,... v ktorom nebeská Matka dostala jednu z 
najväčších odpovedí na pozvanie patriť ku Mariánskemu kňazskému hnutiu a stať 
sa tak súčasťou víťazného šíku mojich malých detí."             (Bratislava, Slovensko, 8. 
septembra 1996) 

Naša úloha tým určite nekončí, že nás získala „do víťazného šíku svojich malých detí,1' 
To napokon vidno aj z toho, akú nenávisť sa podarilo nepriateľovi zasiať medzi tieto dva 
národy ľudu sv. Štefana, že sú tam nejaké Máriine  plány. Ona určite počíta s ich 
spoluprácou na tom mimoriadnom poslaní, o ktorom hovorí v tom osobitnom posolstve - 
veď aj nám na Slo- vensku ho bolo dopriate poznať. 

Napokon, odhliadnuc od toho osobitného posolstva, keď sa stane skutočnosťou to, čo 
hovoria ostatné posolstvá, keď „...žiariace lúče sa budú zrkadliť v dušiach i v životoch 



jednotlivcov, rodín í národov a vytvoria zo všetkých jediný učenlivý a pokojný 
ovčinec, ktorého pastierom bude Ježiš," (21. 11. 1993) nik, kto bude pestovať 
nenávisť, kto nedokáže naozaj odpustiť, nebude môcť byť súčasťou tohto pokojného 
ovčinca jednotlivcov, rodín i národov, ktorého pastierom bude Ježiš. 

Snažme sa zbaviť akejkoľvek nenávisti, spravodlivosť ponechajme Bohu, učme sa 
naozaj odpúšťať, aby aj nám bolo odpustené - aby sme nezlyhali vo svojej úlohe, pre 
ktorú s nami Mária počíta. Veď nie nadarmo u nás tak mimoriadne konala a pripravila si 
nás. A tú úlohu, na ktorú nás takto pripravovala, nám určíte dá poznať, ak nám ju už 
nedáva čiastočne poznať aj práve teraz. Tá mimoriadna úloha susedného národa, ktorá 
vyplýva z toho istého za- svätenia, ktorého aj my sme bolí účastní, naozaj sa môže týkať 
aj nás. Ak sme ju teraz aspoň trochu pochopili, i keď zďaleka si nemôžeme vedieť 
predstaviť, ako sa to bude konkrétne diať, buďme pripravení. Všetci spoznajú, že Mária 
zvíťazila, všetci jej budú odovzdávať svoje krajiny tak, ako to uvidia vo Fatime, že jej 
svoju krajinu odovzdal sv. Štefan, a tam by sme mali byť pripravení spoznať svoju 
osobitnú úlohu, keď sa budú diať tie veci, ktoré sa majú diať, aby Mária mohla odovzdať 
svoje Kráľovstvo Synovi, aby ho ten potom mohol odovzdať Otcovi. Veď ak je to naozaj 
takto, ako sa to dá zo súvislostí vyvodiť, potom je až závratné, že práve my medzi 
toľkými národmi sveta sme sa dostali až tak blízko k tak veľkým udalostiam, ktoré majú 
prísť. Nedajme sa satanovi oklamať! 

Teda zatiaľ ešte stále večeradlá... Pokračujme vo večeradlách, lebo ony sú tým 
spôsobom, ktorý si zvolila nebeská Veliteľka ako svoju bojovú taktiku, nimi chce 
zvíťaziť, lebo v nich privolávame Ducha Svätého, ktorý jedine môže obnoviť svet. - Ale 
buďme pohotoví a pripravení aj na to, čo nám už bolo naznačené do budúcnosti, aby sme 
splnili svoju osobitnú úlohu v jej pláne, ktorú určite aj v súvislosti so spomenutým 
mimoriadnym posolstvom máme. 

Povedala som vám, že pre každého z vás som pripravila jeho miesto, 
miesto jediné a nenahraditeľné..." (29. 7.1979) 

A to jediné a nenahraditeľné miesto majú ako jednotlivci, tak i národy... všetky, tak 
ako žijú vedia seba na tejto zemi, majú nakoniec splniť veľkú túžbu samého Ježiša 
Krista, ktorej aj nás naučil a denne ju všetci, každý národ vo svojom jazyku, opakujeme: 
Otče, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje.. ..ako v nebi, tak i na zemi,.. Amen. 

+++++++++++++++++++++++ 
http://ekonomika.sme.sk/c/6232967/madari-sa-boja-o-uspory-vkladaju-ich-v-nasich-
bankach.html 

• Maďari sa boja o úspory. Vkladajú ich v našich 
bankách 

Maďari vyberajú v panike peniaze zo svojich bánk a zakladajú si účty na Slovensku. Zvýšený záujem už registrujú aj naše banky. 

BRATISLAVA. Maďari sa boja zmrazenia svojich osobných účtov v bankách. Zo strachu pred možným bankrotom krajiny a následným 
znárodnením ich účtov na možnú záchranu krajiny si ľudia vyberajú z maďarských bánk peniaze a presúvajú ich na Slovensko a do 
Rakúska. Zvýšený záujem o zakladanie účtov už zaregistrovali prakticky všetky naše banky. VÚB banka to využila a preto od dnes ponúka 
termínované vklady vo forintoch. 

„Maďarských občanov vedú k týmto krokom aj obavy pred znehodnotením ich úspor," tvrdí hlavný analytik VÚB banky Zdenko Štefanides. 
Neistota podľa neho vyplývajú z aktuálnych politických a hospodárskych udalostí v krajine. 

Forint posilnie 

Napriek tomu, že forint zaznamenáva voči euru svoje historické minimá, očakáva sa, že v blízkom období dôjde k jeho posilneniu. 
„Maďari preto nemusia v nevyhnutných prípadoch vymieňať forinty za cudziu menu, ale môžu využiť na sporenie bankové produkty 
vedené vo forintoch,“ tvrdí Štefanides. 



Lenka Bónová z oddelenia Depozitných produktov VÚB banky tvrdí, že ak sa napríklad klient rozhodne zriadiť si termínovaný vklad s 
ročnou viazanosťou a vloží naň 1,5 milióna forintov, teda v prepočte asi 5-tisíc eur, dostane úrok 3,25 percenta. Navyše tým, že si môže 
klient otvoriť účet priamo vo forintoch a nemusí si ich vymieňať za iné meny napríklad eurá, vyhne sa možnej kurzovej strate v 
budúcnosti. Forint je v súčasnosti slabý, ale očakáva sa jeho posilnenie.   

Zvýšený záujem registruje aj Tatra banka. "Je hlavne v niektorých regiónoch južného Slovenska," tvrdí hovorca banky Boris Gandel. 
Maďari si tam otvárajú účty zatiaľ len v eurách. "O prípadnom rozšírení portfólia o akékoľvek iné meny, teda aj o forinty, budeme včas 
informovať," dodal Gandel. Rovnako reagovala aj UniCredit Bank.  

OTP Banka tvrdí, že Maďari vyhľadávajú ich pobočky hlavne na juhu Slovenska. "Majú záujem o termínované vklady a bežné účty vo 
forintoch a eurách," potvrdila hovorkyňa banky Zuzana Krenyitzká. Pri minimálnom vklade 50-tisíc forintov (170 eur) a viazanosti na rok 
im banka ponúka úrokovú sadzbu tri percenta.  

Slovenská sporiteľňa priznáva, že na pobočkách v blízkosti maďarských hraníc denne obslúžia niekoľko maďarských klientov.  

Nutná záchrana  

Maďarsko sa ocitlo v ťažkej situácii. Nutne potrebuje peniaze na splácanie dlhu a chod verejného sektora. Podľa analytikov preto 
krajinu môže zachrániť len pôžička od Medzinárodného menového fondu. 

Ľudia sa obávajú, že ak sa premiér Viktor Orbán s fondom nedohodne, siahne nielen na devízové rezervy centrálnej banky, ale aj na 
súkromné účty občanov. Ešte začiatkom mesiaca ľudí upokojoval, že nič také jeho kabinet neplánuje.  

Orbán si však dobre uvedomuje, že ak peniaze nedostane, krajine zrejme hrozí bankrot. Ešte pred týždňom Budapešť dostala ultimátum 
od Európskej komisie, že ak nezmení tri sporné ústavné zákony, tak skončí pred najvyšším súdom únie a peniaze neuvidí. Brusel od 
maďarského kabinetu požaduje opätovnú nezávislosť centrálnej banky. Problém vidí aj v zmenách zákonov, ktoré môžu donútiť k 
predčasnému odchodu do dôchodku sudcov, ktorí nie vždy súhlasili s rozhodnutiami vlády. Brusel kritizuje aj zákon, ktorý oslabuje úrad 
ombudsmana pre ochranu osobných údajov.  

Včera v Bruseli maďarský premiér ubezpečoval predsedu Európskej komisie José Barrosa, že je ochotný ustúpiť. 

"Som absolútne pripravený otvorene diskutovať o všetkých otázkach, bez ohľadu na to, aké ťažké sú tieto problémy, vyvodiť závery a 
nájsť spoločnú dohodu, " vyhlásil včera Orbán pred schôdzkou. 

Maďarský forint na Orbánove slová reagoval posilnením na 295 forintov za euro. K posilneniu prispelo aj rozhodnutie menového výboru 
centrálnej banky, ktorý včera prekvapujúco ponechal úrokovú sadzbu bez zmeny. Očakávalo sa jej zvýšenie aspoň o jeden percentuálny 
bod na osem percent.  

Maďari naposledy zvýšili sadzby tesne pred Vianocami, kedy základný úrok posunuli o pol percentuálneho bodu na rovných sedem 
percent. Tak vysoko boli sadzby v Maďarsku naposledy za finančnej krízy v roku 2009. 

V eurozóne je pritom základná úroková sadzba na historickom minime jedného percenta a je možné, že kvôli relatívne nízkej inflácii 
Európska centrálna banka úroky ešte zníži.    

Orbánov kabinet by najneskôr v apríli chcel dosiahnuť s Bruselom a Medzinárodným menovým fondom dohodu o "záchrannej sieti", ktorá 
by jej mala pomôcť vyhnúť sa bankrotu. Záručný úver vo výške 17 až 20 miliárd eur by jej mal pomôcť brať si pôžičky na trhoch za 
nižšie úroky ako v súčasnosti.  

Premiér ubezpečil Orbána aj o tom, že krajina sa pripojí k zmluve Európskej únie o rozpočtových pravidlách. reagoval tak na hrozby 
Európskej únie, ktorá chcela uvaliť krajine sankcie, keďže už od roku 2004 prekračuje trojpercentný deficit. 

+++++++++++++++++++++++ 

Rusko tvrdí, že začne nakupovať austrálske doláre 
S nákupom austrálskej meny by mala krajina začať vo februári. 

MOSKVA. Ruská centrálna banka začne možno už vo februári nakupovať austrálske doláre do svojich menových rezerv. Oznámil to jej 
podpredseda Alexej Uljukajev, podľa ktorého je banka pripravená spustiť nákup austrálskych dolárov. 

Banka už totiž dokončila technické záležitosti - otvorila účty a podpísala všetky potrebné dohody. Takže je možné, že už vo februári 
začne nákup austrálskej meny. 



Rusko sa snaží diverzifikovať svoje devízové rezervy, ktoré sú štvrté najväčšie na svete, keďže dôvera trhov v americký dolár a euro 
klesla v dôsledku nedávnej globálnej finančnej krízy a súčasných dlhových problémov eurozóny. 

Na dolár momentálne pripadá 45 % rezerv ruskej centrálnej banky, 43 % je denominovaných v eurách, 9 % v britských librách a zvyšok v 
japonských jenoch a kanadských dolároch. 

"Nechceme ale vážne zmeniť štruktúru našich rezerv," dodal Uljukajev. 

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6232881/rusko-tvrdi-ze-zacne-nakupovat-australske-dolare.html#ixzz1kbLoNWjz 

+++++++++++++++++++++++ 
Miroslav to Dr. Cyril A., 24Ja2012 
Arabi dali svetu astronomiu, cestopisy, číslovky - matematiku a literárne diela, ktoré 
"západ" ignoroval....zato židia - vyvolený Bohom lud, sa nasilu natlačil do arabského 
priestoru a Velká Británia a ostatní to vierolomne potvrdili nedodržaním slubu. (Po 
II.sv.vojne asi 1947 - Churchill už kul železo, pokým bolo horúce - mať vplyv na blízky 
východ - moslimovia boli nedôveryhodní).......a než oficiálny následník Hassan prišiel so 
svojou armádou do Jeruzaléma, už tam bol umelo vytvorený cudzí štát s katastrofálnymi 
následkami pre palestínsky národ...o tom (o Židoch) by vedeli povedať niečo aj naši 
prarodičia,,,,,,v USA vládnu celé rody židovských bankárov, ktoré v rokoch 1917-1922 
úspešne zlikvidovali rodinný podnik súrodencov zo Švédska - bratov Nobelovcov v Baku 
a nehanebne uhrali ropné polia američanom...o tom sa málo vie a ešte menej hovorí .....6 
denná vojna proti Egyptu sa oslavuje ako víťazstvo demokracie.....dnes je to opäť Egypt, 
kde sa deje násilie a to preto, že tam mesiac pred vypuknutím nepokojov prišla Hillary 
Clinton -- zrejme s fajkou mieru....nie som rasista, ale niečo tu smrdí... po Adamovi sme 
všetci Božie deti, niektoré ovšem umelo zvýhodňované....predstavte si , pán doktor, že ste 
sa narodili v Libanone......3,5 miliona obyvatelov Izraela diktuje už 80 rokov  podmienky 
v Palestíne - výraz, odvodený od slova Filistia. Keď vytiahol Mojžíš (Moše, Musa) do 
Zaslúbenej zeme, Filištíni už tu žili tisíce rokov......odvolávať sa v tomto prípade na božiu 
vôlu je prinajmenšom sarkasmus... a to som veriaci. Na rozdiel od židov, palestínci majú 
v úcte Krista , aj Hopodina - obe postavy patria do Koránu, naopak to nefunguje, nie 
preto, že Mohamed sa narodil o 500 rokov neskôr, ako Ježiš, ale katolícke koncily 
nestrpeli nič nežidovské v Písme, veď sa do Písiem dostalo všeličo a všeličo bolo 
prehlásené za Apokryfy.....že by Boh miloval iba jedného syna a druhého odsúdil na 
večné utrpenie, bez možnosti zastúpenia v OSN? 
Srdečne zdraví Miro z Nitry. 
 
Dr. Cyril A. to Miroslav 24Ja2012 
Vážený Pán Miroslav,                                        24Ja2012 
  
Pred pár rokmi bola v Paríži výstava arabskej astronómie a umenia. Muslimskú astronómiu tam 
reprezentoval astrolab, ktorý ilustroval aj článok o výstave v americkom Time. V liste redaktorovi 
som poukázal na fakt, že všetky pismena na tom astrolabe boli hebrejské, nie arabské! Tak 
vieme, kto boli tzv. “arabskí” vyrobcovia astrolabov a iných navigačných inštrumentov. 
  
Ešte v národnej škole som sa učil (asi aj Vy), že Arabom vďačíme za naše číslovky. Arab, Al 
Biruni vám povie, že tie číslovky sú indické a Arabi ich tak aj volajú. My sme ich dostali cez 
Arabov, ktorí vždy boli v ceste medzi Európou a Indiou, a žili z vysokého cla, ktoré robili lacné 
produkty Indie v Európe drahými. To bolo jedným z podnetov pre portugalské hľadanie bezcelnej 
obchodnej cesty do Indie po morí. Od tej doby aj chudobní ľudia v Európe jedli okorenené jedlo. 
  



Máte pravdu, že Židia sú v USA veľmi vplyvní a zhodou okolnosti USA a západné krajiny majú 
najvyššiu životnú úroveň. Zrejme si nechceme sťažovať na Rusov, ktorí nás posunuli o 50 rokov 
do zadu a Arabom, ktorým platíme vysoké ceny za naftu, aby si mohli dovoliť bezpracný luxus 
Dubaje, Saudi Arabie, atď. 
  
Keby Libanonu za posledných 80 rokov diktoval len Izrael, môžete byť uistený, že dnes by 
Libanon bol tým najvyspelejším štátom arabského sveta. Nanešťastie, diktuje im Syria, ktorá 
vraždí svojich vlastných ľudí. 
  
Máte pravdu, že Filištia existovala v Gaze už snaď aj par storočí pred príchodom Abrahama a 
zostala, s vynimkou krátkeho obdobia po 6-dňovej vojne, filištinskou až dodnes. Izraelci sa k nej 
nikdy nehlásili, pretože Boh im ju nedal. Prisľúbil a dal im len Palestínu a Palestína nemá nič 
spoločného s Filištiou. 
  
Kresťanstvo v Israelu je v ďaleko lepšom stave než v akejkoľvek muslimskej zemi. 
  
Či Boh miloval len jedného z dvoch synov Abrahamovych nie je pre mňa na rozhodnutie. Nemám 
linku na Nebo. 
  
Filištinci, aj tí pod ukradnutým menom ´palestínci´, nemajú právo zastupovať Palestinu/Israel v 
OSN, aj keď aj sami Izraelci, v opojení z návratu do im Bohom danej Palestiny, opustili im vlastné 
meno Palestínci v Palestine. 
 
Ak by ste súhlasili, mohli by sme poslať váš aj môj list Doc. Vlnkovi na uverejnenie v jeho 
Spravodaji. Dajte mi vedieť, prosím vás. 
 S pozdravom, Dr. Cyril A.  

+++++++++++++++++++++++ 
Lidovky.cz Čtvrtek, 26. ledna 2012. Svátek má Zora.  Hlavní zprávy  

Auta na plyn jdou na dračku, proti benzínu ušetří až polovinu  
Kubický metr zemního plynu za 18 korun dodá autu energii jako litr 
benzinu za 36 korun. Tato jednoduchá matematika je příčinou stále 

rostoucího zájmu o auta poháněná stlačeným zemním plynem CNG.  
 

+++++++++++++++++++++++ 

Od dnešného dňa sú knihy z vydavateľstva Artofum k dispozícií aj v elektornickej forme. Postupne budú pribúdať ďalšie tituly, nie len z 
radov pripravovaných kníh ale aj z naších už vydaných kníh.  
Viac Informácií v prílohe. 

Od dnešného dňa sú knihy z vydavateľstva Artofum k dispozícií aj v elektornickej forme. Postupne budú pribúdať ďalšie tituly, nie len z 
radov pripravovaných kníh ale aj z naších už vydaných kníh.  

Viac Informácií v prílohe. 

+++++++++++++++++++++++ 
Ivan S Králik, USA 

Havel a záplava hniloby v Bratislave.  

Keď Pán Boh stvoril človeka-dal mu do vrecka vzácny dar občianskeho 
preukazu vtedy známeho pod menom "Slobodná vôľa" Kto vie, koľko 
miliónov rokov prešlo, a slobodná vôľa premenovala si tento vzácny dar 
slovom "Demokracia" - hoci z času na čas opraty vedenia ľudskej spoločnosti 
dostali sa do rúk zvrhlých úpadkových diktátorských más,  čo zaplatilo v 



najnovšom čase životom 65 miliónov Číňanov, 20 miliónov Rusov,  milióny vo 
Vietname, Kambodži, mnohé milióny v Nemecku a v ostatnom svete. 

Rátane bolo, že koniec druhej svetovej vojny posadí 
znovu demokraciu za vrch slobodného stola,  no,  nie u nás na 
Slovensku... Povojnová úpadková lúza so známym heslom z čias 
neslobody komunisticko-čechoslovackej "kto nekradne-okráda 
svoju rodinu" vzala si toto za svoje nielen v pokračovaní krádeží 
štátneho ma- jetku,  ale aj totálnej lúpeže národného majetku 
akým je hrdosť národa a zvlášť jeho česť, o ktorej už v roku 545 
vyjadril sa historik Prokopious na adresu našich praotcov takto: 
"Ide o národ 

      
hrdinných a údatných mužov, ktorých česť je ich prednosťou..." 

Začudoval by sa on veru nad obrazom dnešných čias a 
nevedel by nijako rozumieť konaniu z hnojiska zrady a úpadku 
vyšlých predstaviteľov Bratislavy. Tých, ktorí bez akejkoľvek 
hanby a proti cíteniu slovenského človeka dovoľujú si váľať hanbu 
na nás stavaním sochy nášmu nepriateľovi Masarykovi aj s jeho 
mačkou, zatískajúc slovenského Štefánika,  pomenovania časti 
Bratislavy menom cudzincov - včítane dnešného času 
"vychyteného" tam bývalého prezidenta Havla, prezidenta 
Slovákom nežičlivej Česko Slovenskej republiky a pokračovateľa 
udržiavania hnilej Masarykovej myšlienky o akejsi "Veľkej 
Čechii" na úkor Slovenska. 
Rovnako nemôže obstáť vysvetľovanie jeho bratislavských 
prívržencov o zastavení zbrojárskej výroby na Slovensku, čo mu 
prinieslo slávu v cudzine - kým v tom istom čase taká výroba v 
Čechách zastavená nebola. 
Nuž,  či obrovské množstvo tak vzniklých nezamestnaných vtedy Slovákov má 
si vziať jeho meno za svoje? Aká to zvrhlosť! Je na mieste osvetliť, že bol 
pokračovateľom myšlienok ovládania Slovákov ako tomu bolo v republike 
prvej, o čom pre vaše porozumenie vyberám si zaiste väčšine slovenského 
národa známe a blízke meno R.W.Seton Watson, čiže Scotus Viator. 
A nenájdeme ani pod najsilnejšou lupou najmenší krok Václava Havla na 
odstránenie na Slovákoch páchaného zločinu plných 20 rokov jej trvania. 
Nuž, toto píše Scotus Viator: 
"Slovensko nemôže tolerovať a prijať terajší systém,  pod ktorým väčšina 
najlepších miest je obsadená Čechmi a uprednostňovanie stále pokračuje v 
prospech Čechov oproti Slovákom obdržať aj podradné miesta. 
Vo svetle nasledujúcich udalostí je ľahko vidieť že Praha spáchala surový 
omyl dať výlučnú dôveru a pravo Dr.Vávro Šrobárovi ako správcovi 



všetkých slovenských otázok miesto uznania Slovenskej národnej rady 
ako základu autority v prvých revolučných dňoch hľadania rozšíriť jej 
základňu v zahrnutí každého tieňa názoru!! 

No, najhrubším krokom bolo, že Dr.Vavro Šrobár sám ako minister 
VYLÚČIL  SVOJHO  BÝVALÉHO  PRIATEĽA  A  SPOLUPRACOVNÍKA 
ANDREJA HLINKU ZO VŠETKÝCH DÔLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ 
FORMOVANIA NOVÉHO SLOVENSKA. Je pravdou že Šrobár mal titul,  ale 
v skutočnosti rozhodovala Praha. 

Rovnako hrubou pravdou v tejto veci bolo, že Beneš a Masaryk 
jednoducho nechceli mať Hlinku - katolíckeho kňaza a predstaviteľa väčšiny 
slovenského národa hrať akúkoľvek úlohu v usporiadaní československých 
otázok.  
V SNAHE ŠROBARA ZAĽÚBIŤ SA MASARYKOVI - NESKÔR DOKONCA 
VYSTÚPIL Z KATOLÍCKEJ CIRKVI!!!"" A bol to ten istý Šrobár, ktorý už v 
septembri v roku 1944, teda ešte v trvaní Slovenského štátu prišiel za 
biskupom Vojtašákom v Spišskej Kapitule prevziať a konfiškovať všetky 
katolícke školy,  čo biskup Vojtašák odmietol a čo neskôr bolo mu na 
"národnom" súde pripísané k jeho "zločinom", ktorých sa dopustil na 
"pracujúcom ľude" ...................  

R.W.Seton Watson dobre rozumel udalosti v Černovej a rovnako 
vedel, že vychvaľovaná podvodná "Martinská deklarácia" o jednotnom česko-
slovenskom národe zobrala Slovákom moc a právo pre požiadavku 
autonómie ako bola ona uvedená v Pittsburghskej dohode Masarykom 
podpísanej  a  po Martine  ním  prehlásenej za zdrap papiera. VYHLÁSENÍM  
JEDNOTNÉHO  ČESKOSLOVEN- SKÉHO NÁRODA NEBOLO 
PODKLADU PRE AUTONÓMIU... 

A nebol to iba on, ktorý rozumel tomuto podvodu, ale tým sa zaoberalo 
veľké množstvo cudzincov spisovateľov,  historikov, pozorovateľov, 
štátnikov a iných ako napríklad Walter P.Hale, Róbert Ingrim,  L.Fodor,  
Raymond L.Buell,  M.W. Fodor, Walter C.Langsam a iní a iní a iní významní 
diplomati, s ktorými sa zoznámime v ďalšej  rozprave. 

+++++++++++++++++++++++ 
http://rublev-museum.livejournal.com/282440.html 
Farage 
http://www.youtube.com/watch?v=_WFBVbUa7nU&feature=youtu.be 

+++++++++++++++++++++++ 
Elegantne oblečeného muža prepadne večer maskovaný lupič. 
"Navaľte svoje peniaze!" - vyzve ho. 
"Čo si to dovoľujete, ja som poslanec Slovenskej republiky!" 
"Tak v tom prípade mi dajte láskavo moje peniaze." 
 
 
Boh stvoril každého človeka iného ..... no unavil sa a prišiel rad na 



Čínu. 
a že unavený stvoril jedného číňana a držal CTRL+V a driemal kým sa 
nespamätal. 
 
 
 
"Čo si myslíte, pán doktor, je dobré, že sa s dcérou rozprávame o 
sexuálnych 
problémoch?" 
"Určite, môžete sa veľa priučiť!" 

+++++++++++++++++++++++ 

Nešťastní moslimovia .... 
Muslims     Muslimovia 

(Whoever thought this out is nothing less than a genius! Ktokoľvek toto vymyslel nie je nič menej ako genius!) 

 The Muslims are not happy!  Kde sú muslimovia nešťastní: 
 
They're not happy in Gaza. Nie sú šťastní v Gaze. 
They're not happy in Egypt. Nie sú šťastní v Egypte. 
They're not happy in Libya. Nie sú šťastní v Líbyi. 
They're not happy in Morocco. Nie sú šťastní v Maroku. 
They're not happy in Iran. Nie sú šťastní v Iráne. 
They're not happy in Iraq. Nie sú šťastní v Iraku. 
They're not happy in Yemen. Nie sú šťastní v Jemene. 
They're not happy in Afghanistan. Nie sú šťastní v Afganistane. 
They're not happy in Pakistan. Nie sú šťastní v Pakistane. 
They're not happy in Syria. Nie sú šťastní v Sýrii. 
They're not happy in Lebanon. Nie sú šťastní v Libanone. 
 
So, where are they happy? Tak potom kde sú šťastní? 
 
They're happy in Australia. Šťastní sú v Autrálii. 
They're happy in England. Šťastní sú v Anglicku. 
They're happy in France. Šťastní sú vo Francúzsku. 
They're happy in Italy. Šťastní sú v Taliansku. 
They're happy in Germany. Šťastní sú v Nemecku. 
They're happy in Sweden. Šťastní sú vp Švédsku. 
They're happy in the USA. Šťastní sú v USA. 
They're happy in Norway. Šťastní sú v Nórsku. 
They're happy in Canada. Šťastní sú v Kanade. 
 
They're happy in every country that is not Muslim. Sú šťastní v každej krajine, ktorá nie je muslimská. 
 
And who do they blame? A koho za to vinia? 
 
Not Islam.   Nevinia islam. 
Not their leadership.          Nevinia svoje krajiny. 
Not themselves.      Nevinia sami seba. 

 THEY BLAME THE COUNTRIES THEY ARE HAPPY IN!    VINIA KRAJINY, V KTORÝCH SÚ ŠŤASTNÍ! 
 
AND THEY WANT TO CHANGE THEM TO BE LIKE THE COUNTRY THEY CAME FROM, WHERE THEY WERE UNHAPPY!   A SNAŹIA 
SA TIETO KRAJINY ZMENIŤ ABY BOLI AKO KRAJINY ODKIAĽ PRIŠLI, KDE NEBOLI ŠTASTNÍ!!! 
 

 

 


